
 



  

 شكر وتقدير

 شكرا

 
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده

نشكر اهلل عزوجل أن منا عمينا إتمام ىذه المذكرة وأليمنا اإلرادة والعزيمة 

 فالحمد هلل حمدا كثيرا 

بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى  كما ال يسعنا من مقامنا ىذا إلى أن نتقدم

األستاذ المشرف نيمور عبد القادر الذي نكن لو كل االحترام والتقدير عمى 

و نتقدم بجزيل الشكر إلى  ،ما قدمو لنا من توجييات  ونصائح سديدة

أعضاء المجنة المناقشة الموقرة  كما يطيب لنا أن نوجو خالص العرفان إلى 

ي بونعامة لشباحي ميدي، و عبد الرزاق مساعديو بجامعة الجيال األستاذ

 ةواألستاذة العجال نورية من المدرسة العميا لألساتذة واألستاذ  بخميس مميانة

لى أمين مكتبة  3مريم لقرع من جامعة الجزائر و األستاذ بطاىر صدام وا 

عمال  المطالعة العمومية لوالية سيدي بمعباس عبد الرزاق لمجادي، وكل

المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مستغانم  وكل من ساىم في 

 من بعيد وقريب شكرا مساعدتنا



   

 

 

 

 أهدي ثمرة عممي و جهدي

إلى من أوصى بهما الرحمان خيرا وقال في محكم تنزيمه " وقل ربي أرحمهما 

 كما ربياني صغيرا وأحفظ لهما جناح الذل من الرحمة ".

األنوار البد إلى الوالدين أطال اهلل في عمرهما المذان عمماني بأن عندما تطفأ 

 من إضاءة الشمعة وال نقوم بمجة الظالم.

إلى من أعتز بذكرهم وأفتخر لوجودهم إخوتي وأخواتي: فتيحة، نورية، الحاج، 

 الشارف، فاطمة هندة. المذين كانوا سند لي طيمة مشواري الدراسي.

إلى جميع أساتذتي خاصة األستاذ المشرف نيمور عبد القادر الذي لم يبخل 

 ي تقديم اإلرشاد والتوجيه طيمة مدة اإلشراف.عمينا ف

إلى كل أقاربي سواء من قريب أو بعيد، إلى كل من جمعتني بهم عالقة طيبة 

 إلى زميالتي ليمى، زينب، نعيمة، نسيمة، أمال، جميمة، إيمان .
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 أ

في المجتمع دكر كبير جدا تعتبر المكتبات العامة مف أىـ القطاعات الثقافية التي تمعب      

بؿ فاقت ذلؾ  ،تقـك بإعارتيا لمف يطمبيا ليـك لـ تعد مجرد خزانة  لمكتبفيي ا كمتنكع

، في المجاؿ االجتماعي كاالقتصادم، الترفييي كأصبحت مطالبة بتحقيؽ العديد مف األىداؼ

، كمطالبة بتحميؿ مسؤكلية اجتماعية تعتبر مستكدع لممعرفة المتراكمة فيي ...التربكمك الثقافي 

تناكؿ المشكالت التي تمس بالمساىمة في تطكير المجتمع كحياة األفراد مف خالؿ 

مفتاح لممعرفة عمى المستكل المحمي فيي أداة ميمة لمتعميـ المستمر  عبارة عفك  المجتمع

  .اد كالجماعات االجتماعيةكالتنمية الثقافية لألفر 

 عمييا جذب أكبر قدر ممكف مف ،كمية في سعييا لتحقيؽ كؿ أىدافياالمكتبة العامة أك العم   

نظرا لكؿ فئات المجتمع دكف استثناء ك  ، خاصة كأنيا خادمةالمستفيديف مف خدماتيا المختمفة

، عرفت المجاالت يع المستكيات كفي مختمؼلمتطكرات الحاصمة في عصرنا الحالي عمى جم

، فدخؿ لتغيرات الجذرية التي مست جكىرىاالمكتبات العامة عمى اختالؼ أنكاعيا العديد مف ا

تقطاب كجذب الركاد إلييا صعب ، كىذا ما جعؿ عممية اسي الخط  العديد مف المنافسيف لياف

عداد اإلستجدا راتيجيات المالئمة ، مما حتـ عمييا اتخاذ العديد مف التدابير كاإلجراءات اليامة كا 

  لضماف بقائيا، كلعؿ أكبر كأىـ استثمار يضمف لممكتبات العامة استمراريتيا ككجكدىا كيسمح

ليا بالحفاظ عمى ركادىا كجذب مشتركيف جدد  لالستفادة منيا ىك تنظيـ النشاطات الثقافية التي 

 تعتبر عامؿ جذب كاستقطاب قكم لمختمؼ فئات المجتمع.

، أصبح اآلف مف بيف الضركريات عرؼ بالتنشيط الثقافيات الثقافية أك ما يفتنظيـ النشاط   

شاط ما ، فكثيرا ما نقرأ أك نسمع عف تنظيـ نكتبات العامة كحتمية ال مفر منيااألساسية  في الم
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، كبالتالي أصبح كاقع التنشيط الثقافي شيء مالـز لمعمؿ المكتبي  مف قبؿ مكتبة مف المكتبات

ات كاإلمكانيات م نشاط أك خدمة ميما كانت طبيعتيا تستمـز مجمكعة مف المتطمبإال أف نجاح أ

كما أف لممكتبي دكر ميـ باعتباره عنصر كمككف أساسي مف مككنات المكتبة   ،المادية كالبشرية

نجاح الحر    الرئيسية لممطالعة المكتبات كة الثقافية كالتنشيط الثقافي فييسيـ في تفعيؿ كا 

 العمكمية .

حياءفا الثقافة  ، حركية المكتبات في مجاؿ التعميـ لتنشيط الثقافي ما ىك إال طريقة لمنح الحياة كا 

، كالتكعية بأىمية الكتاب كلحفظ كتنمية المجمكعات كالخدمات، التككيف الفكرم الترفيو، اإلعالـ

 .ة الثقافية كالتنمي ةاالرتقاء بقطاع القراءة كالمطالعكالكثائؽ في حياة كؿ األفراد  مف أجؿ 

، مف خالؿ دراسة العامةجاءت ىذه الدراسة تحت عنكاف كاقع التنشيط الثقافي في المكتبات 

، كذلؾ مستغانـ "الدكتكر مكالم بمحميسي"لمكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية في اميدانية 

المجتمع كالتعرؼ  مف أجؿ تسميط الضكء عمى أىمية ىذه النشاطات كأثرىا عمى تنمية ثقافة أفراد

عمى مختمؼ اإلستراتيجيات التي تنتيجيا المكتبة كالتي تسعى مف خالليا إلى ترسيخ ثقافة الفرد 

 في المجتمع.

، بينما ألكؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة، يتضمف الشؽ اث تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى شقيفحي

لمعالجة إشكالية المكتبات  ، فقد خصص الفصؿ األكؿشتمؿ الشؽ الثاني عمى ثالثة فصكؿا

 العامة كدكرىا في تثقيؼ ركادىا .

مطالعة العمكمية لم الرئيسية مكتباتالرة شاممة كتعريفية بظ، فكاف عبارة عف نأما الفصؿ الثاني

 كأىـ خدماتيا كأىدافيا مع ذكر التنشيط الثقافي فييا .
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يـ يث ارتأينا أكال إلى تقد، حلمعالجة الجانب التطبيقي لمدراسةبينما خصص الفصؿ الثالث 

، كبعد ذلؾ شرعنا إلى التعريؼ بالمكتبة الرئيسية لممطالعة بطاقة فنية عف كالية مستغانـ

العمكمية لكالية مستغانـ "الدكتكر مكالم بمحميسي" مع تقديـ كصؼ مختصر عف مبنى المكتبة 

طات الثقافية التي مختمؼ النشالتطرؽ إلى الخدمات التي تقدميا ك كمكقعيا باإلضافة إلى ا

بيانات االستبياف كاستخالص لممقابمة ك  ، كفي األخير جاء تحميؿميا المكتبة عمى مدار السنةتنظ

 نتائج الدراسة الميدانية .
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 اإلجراءات المنيجية لمدراسة :*  

 إشكالية الدراسة : -1

كتزكدىا بكافة األكعية  ،تعتبر المكتبة العامة مؤسسة ثقافية تنشئيا الدكلة أك السمطات المحمية

التي تعيف عمى كسب المعرفة كالتثقيؼ مما تحتكيو مف أرصدة ثقافية بمختمؼ أنكاعيا كاإلحاطة 

كتقدـ كؿ ذلؾ  ،العالـ مف أحداث كتطكراتبالمعمكمات الجارية المتعمقة بالمجتمع كما يجرم في 

 كالمستكل الميني كالتعميمي. بغض النظر عف الجنس كالسف  ،لمختمؼ فئات المجتمع دكف مقابؿ

مف المرافؽ التثقيفية إف المكتبات العامة ىي منارة ثقافية كاجتماعية رفيعة اليمة كىي مرفؽ ميـ 

ت اـ المجتمع كتنمية فكره بمختمؼ الثقافا، فيي تسعى جاىدة إلنارة الطريؽ أمفي المجتمع

، انطالقا مف ىذا جاءت ىذه الدراسة كمحاكلة لمعرفة كاقع المتنكعة كاألنشطة التي تنظميا

 كمنو يمكف طرح اإلشكاؿ التالي : في المكتبات العامةالتنشيط الثقافي 

يسية لممطالعة العمكمية كالمكتبة الرئ في المكتبات العامة بشكؿ عاـما ىك كاقع التنشيط الثقافي 

 عمى كجو الخصكص ؟ "لكالية مستغانـ "الدكتكر مكالم بمحميسي

 .كمف خالؿ ىذه اإلشكالية الرئيسية يمكف طرح التساؤالت الفرعية 

 التساؤالت الفرعية :* 

 م بمحميسي " تشيد     ىؿ المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ "الدكتكر مكال

 إقباؿ مف طرؼ الركاد مف خالؿ ما تقدمو مف خدمات كنشاطات ثقافية ؟ 

  فيما تتمثؿ ىذه األنشطة الثقافية التي تقدميا المكتبة كماىي اإلستراتيجية التي تنتيجيا؟ 

 في  تحفيز كتكعية ركاد المكتبة ؟ فعاؿ ىؿ ليذه األنشطة الثقافية أثر 
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 :فرضيات الدراسة  -2

 مف أجؿ اإلجابة عمى األسئمة في اإلشكالية المطركحة افترضنا ما يمي : 

    دم المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ تقدـ خدمات كأنشطة ثقافية مما  يؤ

 .إلى إقباؿ الركاد عمى المكتبة

   كفؽ استراتيجيو معينة معتبر تؤديو ىذه المكتبةثقافي ىناؾ تنشيط. 

  ر بالغ األىمية عمى ركاد المكتبةىذه األنشطة الثقافية التي تقدميا المكتبة ليا أث. 

 : أسباب اختيار موضوع الدراسة -3  

 :األسباب الموضوعية  1. 3  

 العة العمكمية في الكقت  لممطا الرئيسية اتمكتبالتنشيط الثقافي الذم تقدمو األىمية البالغة لم

 .اىفالر 

  الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية  في المكتبةالرغبة في معرفة كاقع التنشيط الثقافي

 .مستغانـ

 اختصاص المكتبات . ىذا المكضكع يدخؿ ضمف 

  األسباب الذاتية :  2.3

  إحساسنا بأىمية المكضكع. 

    في تقديـ معرفة مدل مساىمة المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ بفضكلنا 

 . ىاأنشطتيا الثقافية  لركاد

 



 الفصل التمييدي :                                          اإلطار المنيجي لمدراسة 
 

 
6 

 أىمية الدراسة : -4

ميـ مف مؤشرات  مطالعة العمكمية مؤشرلم بات الرئيسيةمكتالتكمف أىمية ىذه الدراسة باعتبار 

، طة الثقافية التي تنظميا المكتبة، كتزداد أىميتيا مف خالؿ مجمكعة مف األنشالتنمية الثقافية

في تطكير كتزكيد ركاد المكتبة بالمعمكمات كالمعرفة  جدا فيذا الجانب اإليجابي لو دكر كبير

 التي تزيد في قدراتيـ ككفاءاتيـ كمياراتيـ الفنية كالعممية .

 أىداف الدراسة : -5

 تسعى ىذه الدراسة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ متمثمة فيما يمي :

  لكالية مستغانـ  المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية في التعرؼ عمى كاقع التنشيط الثقافي

 ." "الدكتكر مكالم بمحميسي

 د المكتبةالتأكيد عمى أىمية التنشيط الثقافي كأثره عمى تنمية ثقافة ركا. 

 : منيج الدراسة - 6

ة بيا كالتعرؼ إلعداد الدراسة كجمع المعمكمات كالبيانات الالزمة عف الظاىرة كالحقائؽ المتعمق

دراسة تدخؿ ضمف الدراسات ، ارتأينا إتباع المنيج الكصفي ألف ىذه العمى مختمؼ أبعادىا

عممي يقـك أساسا عمى كصؼ الظاىرة أك المكضكع محؿ  : ىك"منيجالمنيج الكصفي، الكصفية

  1".البحث كالدراسة

 

 

                                                 
 .61. ص  2009ديكاف المطبكعات الجامعية ،   :حث االجتماعي . الجزائر. مدخؿ لمنيجية الب أحمد،  عياد  1
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 أدوات جمع البيانات : -7

إف ىذه الدراسة تعد ضمف الدراسات الميدانية التي تسعى إلى جمع المعطيات الالزمة بالظاىرة  

االستبياف   ة كفي ىذه الدراسة تـ االعتماد عمى ثالثة أدكات أساسية لجمع البيانات كىي المالحظ

 .المقابمة 

 حكاس كالعقؿ إلى طائفة خاصة ال ىي المنيجية المقصكدة التي تكجو االنتباه ك : المالحظة

، اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى 1مف الظكاىر كالكقائع إلدراؾ ما بينيما مف عالقات كركابط

ية مستغانـ " الدكتكر المالحظة مف خالؿ ترددنا عمى المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكال

مكالم بمحميسي" ككانت المالحظة التعرؼ عمى المحيط العممي كالخدماتي لممكتبة كمختمؼ 

 األنشطة التي تقدميا .

  : كيعتمد عمى  إعداد الظركؼ كاألساليب القائمة بالفعؿالبيانات عف  لجمعأداة اإلستبيان ،

 لمبحكثة أك عمى عينات مختارة منيا إلى جميع أفراد العينة ا ةمجمكعة مف األسئمة مكجي

تـ ك  إستما 90تبياف التي بمغ عددىا كقد تـ االعتماد عمى استمارة االس 2،ليقكمكا باإلجابة عنيا

تكزيعيا عمى الفئات المترددة عمى المكتبة مف أجؿ معرفة رأييـ حكليا كحكؿ األنشطة الثقافية 

 بياف :التي تنظميا المكتبة حيث تـ تكزيع استمارتي است

كانت مكجية لكؿ مف فئة الشباب كالكبار حيث بمغ عدد االستمارات  االستمارة األولى :*

 .استمارة  50عمييـ المكزعة 
                                                 

عمى  2017فيفرم  22. زيارة يـك  www.minbr.commبف عبده بف عمي. أدكات البحث المتاحة عمى الرابط  األلمعي،  1 
. 20: 27الساعة 

 . 127ص . 1979،  الرياض: دار المرية لبحث في عمـك المكتبات .مناىج ا حمدل . ناىد،  أحمدل   2
  

http://www.minbr.comm/
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 عمييـ فئة األطفاؿ حيث بمغ عدد االستمارات المكزعة إلىكانت مكجية  االستمارة الثانية :*

 استمارة . 40

 تعتمد عمى األسمكب  ،مختمؼ المعمكماتمف أبرز األدكات المستعممة في جمع  : المقابمة

بيدؼ  كالمكظفيف فييا، المكتبةمديرة المفظي كقد استعممنا ىذه األداة بإجراء مقابالت مع 

 .1ةالحصكؿ عمى معمكمات خاصة بالمكتب

 اعتبارىا مصدرا أساسيا في ب، نة دعامة أساسية في البحث العمميتعد العي عينة الدراسة : -8

ي اختيار العينة ىك ، كمف أىـ األمكر الكاجب مراعاتيا فكالمعطيات الكاقية قاء المعمكماتاست

  ، حيث يقصد بحجـ العينة عدد الكحدات التي يجب عمى الباحث دراستيا كجمع البياناتحجميا

في ألف الدراسة مرتكزة عمى استكشاؼ كاقع التنشيط الثقافي و، 2، بحيث تككف ممثمة كدقيقةمنيا

فقد اعتمدنا عمى  "مكالم بمحميسي  د" ة لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـالمكتبة الرئيسي

مفردة  90ينة ، حيث بمغ حجـ العد عمى المكتبة شباب ككبار كأطفاؿمختمؼ الفئات التي تترد

استمارة استبياف  40استمارة استبياف لمكبار كالشباب ك 50، فخصصت كتـ شقيا إلى قسميف

 لألطفاؿ .كجيت 

 

 

 

                                                 
 .112. ص  2002،  القاىرة: الدار المبنانية عبد اليادم ، محمد فتحي . البحث كمناىجو في عمـ المكتبات كالمعمكمات. 1
 .133. ص  2007عماف: دا ر دجمة ،  مقدمة في منيج البحث العممي. العزاكم ، رحيـ يكنس كركا.  2
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 صطمحات الدراسة :م -11

 المكتبات العامة : 1.11

 .1ثقافية تقدـ خدماتيا المكتبية كالمعمكماتية لجميع أفراد المجتمع في منطقة معينة اتىي مؤسس

 لعمومية :مطالعة الم ئيسيةالر مكتبات ال 2.11

جمادل الثانية عاـ   24مؤرخ في  180- 13مف المرسـك التنفيذم رقـ  3فحسب المادة 

، فإف مكتبات رئيسية لممطالعة العمكميةيضمف إنشاء  2013مايك سنة  5ـ المكافؽ ؿ  1434

مية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية ىي مؤسسات عمك 

 .2المعنكية كاإلستقالؿ الذاتي

 : التنشيط الثقافي 3.11   

 ، كمساعدة الجماعات كاألفراد عمى اشتراكيا في مزاكلة نشاطيا، ىك عممية تحريؾ جماعة معينة

  ... 3تربكية، قدراتيـ الشخصية، عف طريؽ خمؽ أنشطة ثقافية، ترفييية

 

 

                                                 
يتضمف إنشاء  2013مايك سنة  5ـ المكافؽ ؿ  1434جمادل الثانية عاـ  24مؤرخ في  180 -13المرسـك التنفيذم رقـ   1

 .10. ص 34المكتبات  الرئيسية لممطالعة العمكمية . الجريدة الرسمية ع. 

لكاقع بكالية سكيكدة نمكذجا مذكرة ماجيستر. المكتبات العامة في الجزائر بيف النظريات العممية كمعطيات ا .الزاحي، سمية   2  

 . 29. ص 2006 جامعة قسنطينة كمية العمـك اإلنسانية كالعمـك االجتماعية : قسـ عمـ المكتبات ،
. دليؿ التنشيط الثقافي في المخيمات الصيفية لألطفاؿ . الرباط : المنظمة اإلسالمية  ، عبد المطيؼ كدام ، أشرؼ، قادكس  3

 . 17ص  . 2013لعمـك الثقافية ، لمتربية كا
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 : الدراسات السابقة -11

 * الدراسة األولى :

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير تحت عنكاف المكتبات العامة البمدية دراسة الباحثة "سمية الزاحي"

لكالية سكيكدة نمكذجا. ركزت الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة عمى استكشاؼ كاقع المكتبات 

العامة في الجزائر، بحيث تطرقت الباحثة في الجانب النظرم  إلى تقديـ نظرة شاممة لممكتبات 

 ، كالدكر الذم تمعبو المكتبة فيالمعمكمات المختمفة في الدكلة العامة في سياؽ مؤسسات

باإلضافة إلى التطرؽ إلى معالجة المكتبات العامة  في مكاجية تحديات المجتمع الحديث، 

مى كضع ة الجزائرية بشكؿ عاـ مف خالؿ أسباب الفشؿ في أداء كظائفيا كالعمؿ عالجميكري

أما الجانب الميداني ليذه الدراسة فقد تناكلت الباحثة المكتبات العامة  الحمكؿ لترقيتيا كتطكيرىا

، كذلؾ باالعتماد عمى أداة شامؿ لمقائميف عمى ىذه المكتبات بكالية سكيكدة مف خالؿ مسح

 لجمع المعمكمات . االستبياف

 خمصت الدراسة إلى أف كضعية المكتبات العامة في الجزائر تتطمب االىتماـ مف طرؼ مختمؼ

الجيات الفاعمة في المجتمع مف خالؿ تشريع قانكف المكتبات العامة يؤمف ليا مختمؼ مقكمات 

 1تأسيسيا كتطكيرىا.

 

 
 

                                                 
 .161نفس المرجع. ص  . ، سمية الزاحي   1
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 الدراسة الثانية :* 

تحت عنكاف المكتبات الرئيسية لممطالعة  سالة ماجستيرر  ، فاطمة شتكحدراسة لسارة شمغـك

العمكمية الجزائرية في خدمة مستفيدييا: دراسة حالة خدمات المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية 

 .ة األغكاط كتأثيرىا عمى المطالعةلكالي

تطرقت الباحثتاف لمعالجة ىذا المكضكع مف خالؿ كضع خطة منيجية تكضح الخطكات التي 

سير كفقيا ىذه الدراسة كالتي تجمت في أربعة فصكؿ حيث جاء الفصؿ األكؿ بنظرة شاممة ت

كتعريفية بالمكتبة العامة كأىـ كظائيا كأىدافيا كأنكاعيا كخدماتيا مع اإلشارة إلى مشركع 

، أما الفصؿ الثاني فقد خصص إلى فئات لممطالعة العمكمية بالجزائر المكتبات الرئيسية

ف المكتبات العامة باإلضافة إلى التعريؼ بالمطالعة  كأىدافيا كأنكاعيا كسبؿ المستفيديف م

جذب المستفيديف نحك المطالعة كيكضح الفصؿ الثالث كاقع المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية 

كفي األخير الفصؿ الرابع الذم يمثؿ الدراسة الميدانية  ،" لكالية األغكاطاإلبراىمي" البشير 

 .1كتأثير خدماتيا في زيادة المقركئيةلممكتبة 

 الدراسة الثالثة : * 

،  رسالة ماجستير تحت عنكاف  كاقع النشاطات الثقافية بالمدرسة دراسة الباحثة بكعديس عفاؼ

 الجزائرية: دراسة ميدانية لمعممي المدرسة االبتدائية مف التالميذ في القطاعيف الخاص كالعمكمي 

                                                 

حالة خدمات  ائرية في خدمة مستفيدييا : دراسةدكر المكتبات الرئيسية لممطالعة العمكمية الجز  . ، شتكح، فاطمةشمغـك ، سارة   1

مطالعة :جامعة الجزائر . كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية : المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لمكالية األغكاط كتأثيرىا عمى ال

 . 2015 ،قسـ عمـ المكتبات كالتكثيؽ
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، حيث تطرقت إلى التعريؼ رؼ عمى النشاطات الثقافية الفنيةكؿ التعركزت الباحثة اىتماميا ح

بالنشاط المدرسي بشكؿ عاـ كما ذكرت مجاالتو كأسسو باإلضافة إلى مكانتو في بعض الدكؿ 

 ىإل الدراسة كأسفرت كأثره كمنيا الجزائر كما ركزت عمى النشاط الثقافي الفني مف خالؿ أىميتو

 .1ت الثقافية الفنية عدة نتائج حكؿ ىذه النشاطا

  راسة الرابعة :الد* 

، رسالة ماجستير تحت عنكاف دكر التنشيط الثقافي كالتربكم في تحصيؿ الدراسي سيساني رابح

دراستو إلى المشاكؿ التي يعاني منيا الشباب  تطرؽ الباحث في ،ضة لكالية المديةكالريا

يؼ يقضييا، اعتمد في ىذه الدراسة كباألخص إلى كيفية استغالؿ أكقات فراغو كك :الجزائرم

انطالقا مف إشكاليتو المتمثمة في ىؿ التنشيط الثقافي التربكم الممارس عمى المنيج الكصفي ،

 ؟ الدراسي داخؿ مؤسسات الشباب دكر في التحصيؿ

استخدـ الباحث ىذا المنيج الذم يعتمد عمى جمع الحقائؽ ككصفيا كتحميميا كتفسيرىا  تكصؿ 

ئج منيا معرفة أنكاع الخدمات التي تكفرىا مؤسسات الشباب كالتي تساعدىـ في إلى عدة نتا

 تحصيميـ الدراسي تمثمت في أف الشباب يمجأ إلى ىذه المؤسسات مف أجؿ استثمار أكقات 

 

 

                                                 
كاقع النشاطات الثقافية الفنية في المدرسة الجزائرية : دراسة حالة معممي المدرسة اإلبتدائية كعينة مف تالميذ  . بكعديس عفاؼ،  1

 : كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية  2شيادة الماجستير : جامعة الجزائر مذكرة لنيؿ في القطاعيف الخاص كالعمكمي .

 .2014قسـ عمـ االجتماع ،   
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 فراغيـ في أشياء مفيدة لتكسبيـ ثقافات جديدة كما أف ليذا الشباب حاجات نفسية كاجتماعية

 1ياككجدانية ينبغي تحقيق

 صعوبات الدراسة : -12

 كاجيتنا جممة مف الصعكبات أثناء إنجاز ىذه الدراسة كلعؿ أىميا : 

  بشكؿ عاـ كالمكتبة  العامة  قمة مصادر المعمكمات المتعمقة بالتنشيط الثقافي في المكتبات

 .الرئيسية لممطالعة العمكمية بشكؿ خاص

   الجامعيةرسائؿ العراقيؿ  في الحصكؿ عمى بعض. 

  تنا صعكبات حكؿ شرح االستبياف المكجو لألطفاؿكاجي. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
1
 رس : دراسة ميدانيةدفي التحصيؿ الدراسي مف منظكر الشباب المتم  . دكر التنشيط الثقافي كالتربكم رابح ، سيساني 

لكالية المدية رسالة ماجستير : جامعة الجزائر : كمية العمـك اإلنسانية  في مؤسسات الشباب التابعة لقطاع الشباب كالرياضة 

 . 2009كاالجتماعية ، قسـ عمـ النفس ك عمـك التربية كاألرطكفكنيا ، 
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 تمييد :

ف أف ، عمى الرغـ مب الذم يشكؿ المحتكل الرئيسي لياكممة مكتبة مأخكذة مف الكتا    

، حيث أصبحت تشكؿ جزءا أساسيا مف مقتنيات المكتبات في ىذه األياـ الصكرة قد تغيرت

، تربكية كاجتماعية تيدؼ إلى ، ثقافيةعمميةمؤسسة  عمى أنياكتبة كتعرؼ الم ،العصر الحاضر

تتميز  مختمفةالمطبكعة كغير المطبكعة كبالطرؽ الدر المعمكمات بأشكاليا المختمفة جمع مصا

تقديـ الخدمات المكتبية كتمبية احتياجات الركاد  نكع في دة أنكاع كيتمثؿ ىدؼ كؿالمكتبة بع

 . تبة العامةبيف ىذه المكتبات المككمف 

  المكتبات العامة : المفيوم النبذة التاريخية والخصائص 1.1

  :تعريف المكتبات العامة   1.1.1

عرفت المكتبات العامة عند الكثير مف المختصيف في مجاؿ المكتبات  بعدة تعار يؼ مختمفة 

ب الزاكية التي يراىا كالمكتبة العامة في تعريفيا البسيط "ىي المكتبة التي تقدـ خدماتيا كؿ حس

فيي جامعة لمشعب تيب العمـ لكؿ مف يقصدىا كتيتـ بجميع مجاالت  "لجميع فئات المجتمع

كككؿ  مكتبة مخصصة لمجميكر بشكؿ عاـ"عمي أنيا  "محمد ماىر "كيعرفيا الدكتكر 1المعرفة

، كينظر إلييا اآلف عمى أنيا مؤسسة ثقافية يقصدىا المكاطنكف يع دكف استثناءيقصدىا الجم

 .2اختالؼ أعمارىـ  كأجناسيـ كثقافاتيـ لمقراءة كالبحث كاإلطالع"عمى 

 

 
                                                 

 .102 القاىرة : دار غريب . ] د . ت[. ص .قاسـ ، حشمت . مدخؿ لدراسة المكتبات كعمـ المعمكمات  1 
. 48 . ص1981إلى عمـ المكتبات . بيركت : مؤسسة الرسالة ،، محمد ماىر. مدخؿ  حمادة  2 
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   تعريف الموسوعة العالمية لعموم المكتبات والمعمومات لممكتبات العامة : 

مكيؿ العاـ مف المنفعة العامة كليذا فيي تقـك "المكتبة العامة ىي المكتبة التي تعتمد عمى الت

كاإلنتاج الفكرم الذم يفرزه العقؿ البشرم كحفظو كتنظيمو كاسترجاعو بجمع المعمكمات كالمعرفة 

     .1كبثو كتكصيمو"

ة ىي مركز لرفع المستكل العممي كالفني كالميني لمعماؿ في تعريؼ آخر المكتبة العامك 

قتيف : األكلى تقديـ المكاد التي تحتاجيا مثؿ ىذه المكاضيع كجعميا ، كيتـ ذلؾ عف طريكالفنييف

كالراغبيف كالثاني عف طريؽ المعارض كما تصدره مف نشرات كما تعرضو مف  ميسرة لمباحثيف

رشا أفالـ تكجييية  .2داتكا 

   :لممكتبات العامة 1994الصادر عام تعريف بيان اليونسكو  

ات المحمي الذم يضع كؿ أنكاع المعارؼ كالمعمكمات مباشرة المكتبة العامة ىي مركز المعمكم

، كتقدـ خدماتيا لمجميع بغض النضر عف السف الجنس ناكؿ المنتفعيف بيا )المستفيديف(في مت

 .3كالميني كالمستكل الثقافي،

ميـ مف مرافؽ    المكتبة العامة ىي مؤسسة ثقافية كمرفؽكمف خالؿ ىذه التعاريؼ نستنتج أف  

ع الثقافية كذلؾ لما تقدمو مف خدمات متنكعة لمختمؼ فئات العمرية البشرية كذلؾ مف المجتم

 . أجؿ تحقيؽ التنمية الثقافية المستمرة

                                                 
1 International Encyclopia of information and library science. London : routdge,1997. p5.       

 .50. ص  المرجع نفسوحمادة ، محمد ماىر.   2
  . 1،2ص  ص . [1997] .بياف اليكنيسكك  بشأف المكتبات العامة  3
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 :  لمحة تاريخية عن المكتبات العامة  2.1.1

إف تاريخ المكتبات كالمكتبات العامة بالخصكص ىك جزء مف تاريخ البشرية في جميع أنماط   

لعامة أنفاس شعكبيا فقد حفظت المكتبات ا ،الجتماعية كالثقافية كاالقتصاديةحياتيا التاريخية كا

ممية  كما أف  ازدىار كسمك مؤلفاتيا كاف تبعا الزدىار كنمك حياتيا الثقافية كالع ،بحركؼ لغاتيا

 .المكتبات العامة مكتبات قديمة جدا كذلؾ لبركزىا كظيكرىا في العديد مف الحاضرات كتعتبر

    المكتبات العامة في الحضارة العربية اإلسالمية : 1.2.1.1

جتماعية التي يفتخر بيا كانت المكتبات العامة في اإلسالـ مف أىـ المؤسسات الثقافية كاال

ف كثرة ارتيادىا كاستخداميا دليؿ عمى ثقافة يقي لرقي الشعكباإلسالـ كىي المقياس الحق ، كا 

الشعب كتعممو كحبو لمعمـ ككانت ىذه المكتبات منتشرة في معظـ أنحاء البالد اإلسالمية ككثيرا 

  ما كانت تقدـ الحبر كالكرؽ مجانا لمقراء ككاف في قسـ كبير منو مرشدكف يساعدكف القراء في

 ، كالمطالعة فييا حرة ككاف عدد مف العمماء كالكزراء كاألغنياء لكتبالحصكؿ عمى المصادر كا

كمف أشير المكتبات العامة في الحضارة اإلسالمية ، 1يكقفكف بعد مكتيـ مكتباتيـ عمى مدنيـ

التي أسسيا كزير بياء الدكلة البكييي  سابكر كسميت باسمو ككاف  "بف اردشيرسابكر ا "مكتبة 

كنقؿ إلييا كتب كثيرة فقد بمغ عدد ، ار العمـ( ككقفيا عمى العمماء)د كسماىا 382ذلؾ عاـ 

بنك  "كمكتبة بني عمار في طرابمس الشاـ  كما اىتـ، مجمد في أصناؼ معركفة 10400تبيا ك

بالعمؿ عمى تنميتيا ككانكا يحجبكف أقطار العالـ اإلسالمي بحثا عف الكتب كالمخطكطات "عمار

                                                 
1
لمالكي ، مجبؿ الـز مسمـ . المكتبات العامة : األىداؼ ، اإلدارة العممية ، الخدمات المكتبية كالمعمكماتية . عماف : مؤسسة ا 

.12 . ص  2000الكراؽ ، 
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 كمزينة بالذىب كالفضة كقيؿ أف عدد كتبيا بمغ ثالث مالييف مجمدالنادرة ككانت كتبيا مزخرفة 

إباف عزىا كمجدىا منيا خمسكف ألؼ نسخة مف القرآف الكريـ كثمانكف ألؼ نسخة نسخة مف 

ـ كازدىرت 1009ق/502الصميبيكف ىذه المكتبة عندما احتمكا طرابمس عاـ  أحرؽ التفاسير كقد

العامة عرفت انتشارا كاسعا في أرجاء العالـ اإلسالمي المكتبات  ،1عاـبشكؿ  في عيد اآلمكف

 .2كمف أىـ المؤسسات الثقافية كاالجتماعية التي يفتخر بيا اإلسالـ

 المكتبات العامة في أوروبا:  2.2.1.1

تمثؿ المكتبات العامة األكركبية أحد مصادر الثقافة العامة عمى اعتبارىا مؤسسة ثقافية تمتمكيا 

ظير في الساحة تلـ  ،ابيا لالستخداـ  العاـ كتمكؿ عف طريؽ الضرائبالدكلة كتفتح أبك 

، كتقع المكتبات العامة في أكركبا في فئتيف كبيرتيف ع عشراباألكركبية إال في أكاخر القرف الس

المكتبات العممية كتسمى الثانية )المكتبات الشعبية( كقد أو تسمى األكلى )مكتبات البحث( 

عكامؿ عديدة كذلؾ أف الثكرة الصناعية قد جذبت  العامة تحت تأثير اتتطكرت فكرة المكتب

، فظيرت الحاجة إلى تثقيفيـ ثقافة مينية كعامة ة مف العماؿ الصناعييف إلى المدفأعداد كبير 

ـ بتعييف لجنة 1847المكتبات العامة في إنجمترا بدأت مع مكافقة البرلماف اإلنجميزم عاـ ثال فم

، كقامت المجنة بدراسة تبات عامة في البالدأفضؿ السبؿ لتأميف مك المكتبات العامة لبحث

ـ كاقترحت تأسيس مكتبات عامة مجانية تعمؿ عمى دعميا 1849المكضكع كقدمت تقريرىا عاـ 

ـ،  كفي 1900مدينة كذلؾ عاـ  300ى مكتبات عامة إلفييا أسست تككصؿ عدد المدف التي 
                                                 

 ص ص . 1999. المكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية . عماف : دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،  ،  ربحي مصطفى عمياف 1

 139  ،140 . 
. 20، 13ص  . ص المرجع نفسو المالكي ، مجبؿ الـز مسمـ .   2
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ـ كقد كصؿ عدد المكتبات في برليف 1870سع بعد عاـ مانيا فتحت المكتبات العامة بشكؿ كاأل

ي أكثر الشعكب أما ركسيا في .ـ1900العماؿ عاـ  كتبة شعبية لخدمةم 28كما حكليا إلى 

أف اإلتحاد السكفيتي سابقا امتمؾ  إلى ، كتشير اإلحصائيات الركسية الحديثةاىتماما بالمكتبات

ؼ مكتبة مف جميع األنكاع إال أف الكثير مف أل 40في أكاخر الستينات مف ىذا القرف حكالي 

عددا محدكدا مف الكتب كما أف عمى ىذه المكتبات  صغيرة إلى حد أف المكتبة ال  تحتكم إال 

أما في بريطانيا كمع تطكر كنشأة المكتبات صدرت عدة قرارات  .1قسما كبيرا منيا بنسخ مكررة

ي كىك قانكف" طكر ستر" كبعدىا تـ قكم ـ صدر أكؿ قانكف تعميمي1870كقكانيف ففي عاـ 

ـ كالتي تيدؼ إلى تشجيع إنشاء المكتبات 1877تأسيس جمعية المكتبات البريطانية في عاـ 

 .1العامة كتنشيط الحركة المكتبية كالنيكض بيا

مف خالؿ ىذا نستنتج أف المكتبات العامة تعتبر المقياس الحقيقي لرقي الشعكب كاألمـ كقد 

 حضارة اإلسالمية كاألكركبية تطكرات عديدة .شيدت في كؿ مف ال

   خصائص المكتبات العامة 3.1.1

تتميز المكتبة العامة بمجمكعة مف الخصائص  ليا دكر كبير في نجاحيا ككفكد الركاد إلييا 

 كتمثمت ىذه الخصائص فيما يمي: 

 ئات العمرية البشرية كالثقافية  دكف تميز المكتبة العامة تقدـ خدماتيا لجميع ف. 

                                                 
 . 59 . ص2000،شاىر ديب . دراسات في عمـك المكتبات . عماف : دار صفاء ، ، أبك شريخ  1
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 1ال تجبر أحد عمى ارتيادىا كليس ثمة إكراه لدخكليا. 

 المكتبة العامة تقدـ خدماتيا بالمجاف بصفة عامة كما تضـ مختمؼ المكاد المعرفية. 

 نما كذلحدكدة في اإلفادة مف أرصدتيا فقطخدمات المكتبة العامة ليست م ؾ بتنشيط ، كا 

 .  2 ، كتحقيؽ االنسجاـ االجتماعيمجتمع كتفعيموالمحمي لم

 عمى جميع أنكاع المعرفة البشرية تركز. 

 3تجمب الركاد إلييا كذلؾ لما تقدمو مف أنشطة كبرامج تثقيفية متنكعة. 

في المجتمع كما  تشكؿ  كبيرةأىمية كقيمة   سبتإذا المكتبة العامة بتميزىا بيذه الخصائص تك

 نقطة قكتيا في نجاحيا.

 :  أنواع وأىمية  المكتبات العامة وأسس اختيار المواد المكتبية  2.1

 : أنواع المكتبات العامة 1.2.1

" جامعات شعبية تعطي العمـ حرا لكؿ يقكؿ الدكتكر أحمد أنكر عمر عمى المكتبات العامة أنيا 

 مف يقصدىا " أم تخدـ كؿ فئات كطبقات الشعب دكف تمييز أك تفضيؿ كدكف مقابؿ، كما ليا   

 :مكف حصرىا فيما يمييقدرة الكصكؿ إلى جميع المكاطنيف مف خالؿ أنكاعيا التي 

                                                 
  ص . ص 1988عبد العزيز. أكراؽ الربيع في المكتبات كالمعمكمات . القاىرة : العربي لمنشر كالتكزيع ، شعباف   ، خميفة   1

183 ،184. 
 .1993 ،العممي ، أحمد عبد اهلل . المكتبات المدرسية كالعامة : األسس كالخدمات كاألنشطة . القاىرة : الدار المصرية البنانية  2

 . 41 ص
عمى الساعة 2017فيفرم  14زيارة يـك  .comwww.mawdoo3.ط( . المكتبات العامة . )متاح عمى الخ إيماف، الحيازم إ  3

14:14. 

http://www.mawdoo3.com/
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 ( المكتبة المتنقمة :  1

كالمكاد المكتبية كتنطمؽ حسب مكاعيد محددة كىي عبارة عف مركبة محممة بمجمكعة مف الكتب 

، كفي إيجاد مجتمع أكبر رىا لتحقيؽ الفائدة المرجكة منياكبرامج مكزعة عمى األماكف التي ستزك 

لى مختمؼ  ،1لمقراءة كالثقافة كتذىب ىذه المكتبة المتنقمة إلى األحياء النائية كالمدارس البعيدة كا 

لى األفراد ال  .2ذيف لـ يتيسر ليـ الكصكؿ إلى المكتبة المركزيةسكاف ضكاحي المدف  كا 

  : شكل المكتبة المتنقمة 

ذاعة تسجيؿ، كآلة كاتبة ، عبارة عف سيارة كبيرة تضـ الكتب المكتبة المتنقمة أجيزة سينما، كا 

 .أك مرسـ فنكف كذلؾ حسب احتياجات البيئة 

   المكتبة المتنقمة:  اموظفو 

ءات الالزمة كتنفيذ برامج لدراسة البيئة كتجميع  اإلحصا تتككف العربة مف سائؽ كمف أخصائي

اني كالفنكف المتأصمة في أجيزة لتقديـ العركض المفيدة كتسجيؿ األغك  ، كمف أخصائيالعربة

، كأخصائية فنكف نسكيو إلرشاد نساء القرية تنطمؽ ىذه المركبة مف أقرب مكتبة عامة المنطقة

سؤكلة نظاـ دقيؽ تعده الدائرة المكيتـ فييا االستعارة كفؽ  ،ى أنحاء القرل كاألرياؼ المجاكرةإل

 .عف حركة المكتبات المتنقمة

 

 

                                                 
 .126ص  . المرجع نفسو شاىر ديب .  أبك شريخ ،  1

2 Vandroode , pierre . les bibliothèques en France . paris : M dalloz . 1989 . p 96 . 
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  المكتبة المتنقمة: وتتكون من تجييزات: 

  مكلد كيربائي. 

  جياز اإلذاعة كتسجيؿ كأسطكانات كراديك كمكبرات الصكت. 

  أرفؼ الكتب. 

  جياز سينما كشاشة كأفالـ. 

  ظفييا لمبيتيـسريريف أك أكثر حسب عدد مك. 

  منضدة طعاـ متحركة. 

 1كشافيف إلضاءة التجمعات. 

 ( المكتبة الفرعية:2

ىي فرع مف المكتبة العامة تنشأ لتقديـ الخدمة المكتبية إلى سكاف الضكاحي في المدف الكبرل 

ليـ الكصكؿ إلى المكتبة ألف الغرض مف إنشاء الفركع ىك تيسير لألفراد الذيف ال يتيسر 

 ففي التشكيؿ المكتبي الذم أحسف تكزيع المكتبات الفرعية بو لف ينطكم استعماؿ ،المركزية

برحالت طكيمة نسبيا حتى يصؿ إلى مقر المكتبة فيضيع  تستكمفو القارئ لممكتبة عمى ضركرة

 كالمكتبة الفرعية ليا عدة أنكاع منيا :  ،2بعد ذلؾ كقتا كاف باإلمكاف تكفيره

  : مكتبات النوادي 

 .تبات التي تمبي الحاجيات الكثائقية ألعضاء النكادم الرياضية كاالجتماعية كىي المك

                                                 

.78، 77 ص. ص  1982تاب المبناني ، لطباع ، عبد اهلل أنيس . عمـ المكتبات : اإلدارة كالتنظيـ . بيركت : دار الكا 1 
 . 9  . ص 1970العامة بيف التخطيط كالتنفيذ . القاىرة : دار النيضة العربية ، ا. المكتبات  أحمد أنكر عمر، 2
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 : مكتبات دور الشباب 

 .كىي المكتبات التي تقدـ خدمات كعركض لشباب ككؿ ماىك متعمؽ بيـ 

  : مكتبات األحياء 

 .كىي مكتبات ذات حجـ صغير كتتكاجد داخؿ األحياء

 : مكتبات المدينة 

 .لتخدـ المكاطنيف في إحدل المدف ىي المكتبة التي صممت 

  ريفية :الالمكتبة 

  1ىي المكتبة التي تقدـ خدماتيا في إحدل القرل

  : مكتبات دور الثقافة 

 كىي المكتبات المنشأة مف قبؿ المراكز كدكر الثقافة التي تقدـ خدماتيا لجميع الركاد مثؿ مكتبة

 .دار الثقافة مفدم زكريا بالجزائر العاصمة

 طفال :مكتبة األ 

القرف كىذا راجع لسببيف  ينتشر مع بداية النصؼ الثاني مف ىذابدأ ىذا النكع مف المكتبات  

 كنتيجة لمشعكر بأفلألطفاؿ بمختمؼ أشكالو كأنكاعو  تمثؿ في غزارة ما ينتشررئيسييف، 

 .2عالـ الراشديف  الطفكلة 

 
                                                 

  .20مرجع سبؽ ذكره . ص .  فاطمة شتكح، سارة،  ، شمغـك  1
.) سمسمة  26. ص .  1988طني لمثقافة كالفنكف كاألداب ، . مكتبة المستقبؿ . الككيت : المجمس الك  باقر المكسكم ، عزيزة  2

 . (6تبسيط عمـك المكتبات ؛ 
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 : المكتبة المتنقمة 

، كخدمتيا تككف مخططة كمدركسة العامة لمقارلءكتبية إحدل كسائؿ إيصاؿ الخدمة الم كىي

 .1تساىـ في التطكر الثقافي كالعممي لمختمؼ الركادكما 

  : مكتبات المعاقين 

عمييا المكتبة قد تتكلى إدارة مكتبة المعاقيف كاإلشراؼ عمييا كزارة التنمية االجتماعية كقد تشرؼ 

 ا مف حيث ية المكاد المكتبية المتنكعة في، كيجب أف تمتاز ىذه المكتبة بكثر العامة في المنطقة

 .الختالؼ اإلعاقات كتنكعيا في المركز الكاحد اليدكيةالكسائؿ السمعية أك البصرية أك 

 : مكتبات السجون 

 ، كتثقيفيـ كأف يككف عمى اتصاؿ دائـ بمااد مف المجتمع يجب إعادة تأىيميـفالسجناء أيضا أفر 

ذلؾ إال مف خالؿ الكسائؿ المسمكعة كالمقركءة التي تتكافر يدكر في أنحاء المعمكرة كال يأتي 

 .2عمييا المكتبة

 : مكتبات المستشفيات 

خدـ أكثر المستشفيات مف أىـ أنكاع المكتبات العامة في الكقت الحاضر كذلؾ ألنيا ت اتمكتب

 خدـ ت ، كتقـك بدكر المكتبة العامة كالمكتبة المتخصصة في آف كاحد،فئة مف فئات المستفيديف

 احتياجات المعمكمات مف طرؼ أعضاء المستشفى مف أطباء كمساعديف األطباء كالممرضيف 

                                                 
 . 35. ص   1996مؤسسة الرسالة ، :  بيركت. تنظيـ المكتبة المدرسية .  عمي القاسمي،ماىر ،  حمادة، محمد   1
 .64 . ص  2001،  السيد ، أماني محمد  . مكتبة المستشفيات . القاىرة : إببيس لمنشر كالتكزيع  2
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رغـ إىماؿ الكثير مف الدكؿ ليذا النكع مف المكتبات إال أف أىميتيا تفكؽ ما يتصكره ، 1كالباحثيف

ىؤالء فكؿ ما ىك في المستشفى مف عامؿ أك مربض بحاجة إلى كتاب أك مجمة مفيدة تثقفيـ 

 لييـ.إسييـ اآلالـ كأميف المكتبة ىك الذم يساعدىـ في إيصاؿ الكتب تن

 : مكتبة األطفال 

ىي جناح خاص في المكتبة العامة قد ال  ، أكطفاؿ ىي جزء متمـ لممكتبة العامةمكتبة األ

، كتككف ىذه المكتبة مفتكحة لكؿ فيو كثير مف الشركط التي نجدىا في المكتبات األخرل ريتكف

 .2الثالثة عشر كيعتمد في تزكيدىا بالكتب عمى خبراء في تربية األطفاؿ كتكجيييـدكف مف ىك 

 : أسباب انتشار ىذا النوع من المكتبات 

 لي : بدأ ىذا النكع مف المكتبات الذم ييتـ باألطفاؿ كحدىـ ينتشر في بمداف كثيرة كذلؾ

 والشعكر بأف الطفكلة عالـ متميز عف عالـ الرشيديف كيجب االىتماـ ب. 

  عدادىا مف الصغر لتعطي أفضؿ نسانية كبرل إذا أحسف استغالليا كا  الطفكلة ثركة كطنية كا 

 .3ي ترغبو الدكؿتالنتائج في المستقبؿ ، بإلضافة إلى تكجيييـ اإلتجاه الصحيح ال

 : مميزات مكتبات األطفال 

  ـ كليف عف رغباتيـ كتكجيييؤ ألطفاؿ الحضكر مع أسرىـ بصحبة الكبار المسلالسماح. 
                                                 

. معجـ المصطمحات العممية في عمـ المكتبات كالتكثيؽ كالمعمكمات . القاىرة : الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع ،  مفتاح محمد دياب، 1

 . 12  . ص 1990


. 2005لمركز األصبؿ ، عباس ، طارؽ محمكد . مستقبؿ المكتبات المدرسية كالعامة  في ضؿ العكلمة اإللكتركنية . القاىرة : ا  2

 . 45ص  
 . 55 ص . المرجع نفسو ، القاسمي ، عمي.حمادة ، محمد ماىر  3
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  السماح ليـ باستخداـ مكاد الراشديف كفؽ ترتيبات خاصة. 

 1يمكف ألخصائي المراجع في المكتبة إرشاد كتكجيو األطفاؿ عند بحثيـ في كتب المراجع. 

 تكجد أربع أنكاع مف البرامج في مكتبات األطفاؿ : : أنواع برامج األطفال

  : البرامج التعميمية 

 -، تربكية  كمف أمثمتيا مايمي اإلرشاد القرائييؽ أىداؼ عمميةإلى إثراء كتعمييدؼ ىذا النكع 

 .خدمة البرامج –التربية المكتبية  –تكفير المعمكمات 

 :البرامج الثقافية 

كيقصد بيا البرامج التي تيدؼ إلى إثراء الجانب الثقافي كزيادة الميارات المكتبية كمف أمثمة 

  الندكات كالمحاضرات. -عف الكتب ة كالحديثأندية القراء –البرامج : زاكية القصة ىذه 

 : البرامج الترفييية 

، كتمضية كقت الفراغ في سمسمة مفيدة في مف البرامج إلى التسمية كاإلمتاعالنكع  كييدؼ ىذا

 -ركاية القصة -المكسيقى -: المسابقاتكمف أمثمتيا السركر كالبيجة إلى نفكس األطفاؿإدخاؿ 

 .يةالعركض المسرحية كالسينمائ

 

 

 

                                                 
.  75.  ص  2011الجامعية ، احالكة ، محمد السيد . أنشطة في مكتبات كمتاحؼ أطفاؿ . ) د . ـ . ( : دار المعرفة   1

.(  4؛  )سمسمة دراسات كقضايا الطفكلة المبكرة كرياض األطفاؿ
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 : البرامج اإلعالمية 

كيتمثؿ ىذا النكع مف  كتيدؼ ىذه البرامج إلى تكعية األطفاؿ باألحداث المحمية كالقكمية كالدكلية

          .، اإلذاعةفاؿ مف قراءاتيـ المجاالت كالصحؼ: الصحؼ التي يعدىا األطالبرامج في

 معارض الكتب واألنشطة 

 1،الندوات والمحاضراتالمسابقات  

 موعات  مكتبة األطفال:مج 

لذا  مف الجسد بالنسبة ألم مكتبة كانت،بنسبة لمقتنيات مكتبة الطفؿ فيي بمثابة القمب النابض 

كجب عمى المكتبة العامة أف تزكد ِىؤالء األطفاؿ بالمكاد المكتبية المناسبة ليـ كفؽ أسس 

 ، كتأخذ في عيف  تيـ القرائيةكاحتياجاتيـ كميكالكمعايير ثابتة كمحددة تقابؿ بكفاءة اىتماماتيـ 

العتبار مستكياتيـ الثقافية كفئاتيا العمرية ألف مكتبة الطفؿ تعمؿ عمى الكفاء لتحقيؽ األىداؼ ا

 .، القصصالكتب :كمف بيف ىذه المقتنيات 2المعرفية الثقافية لألطفاؿ

  : ( 7-5) مابيف  إف الكتب المختارة ليذه المكتبة يجب أف تكفر لألطفاؿ التي أعمارىـالكتب

 . سنكات كتككف متنكعة
  قصص المغامرات التي حة كالتي يزداد إعجاب الطفؿ بيا: كمنيا القصص المر  لقصصا ،

تحقؽ ليؤالء األطفاؿ شخصيتيـ كتعرفيـ بقدراتيـ كيجب أف تعتمد عمى البساطة كالتشكيؽ 

                                                 
 .187 ، 186 . ص 1993دار الكتاب المبناني ،  عبد الشافي ، حسف محمد . مكتبة الطفؿ . بيركت :  1
.76. ص  المرجع نفسوالطباع ، عبد اهلل أنيس .   2
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مف أعمارىـ   (7-6قصص الخياؿ كالنزكات يستمتع بيا األطفاؿ بيف )، كاإليقاع الصكتي

 .1قصص المعمكمات التي تجيب عمى أسئمة األطفاؿ

 : بناية مكتبة األطفال 

 إف نجاح المكتبة العامة لمطفؿ يككف في ىيكميا كفي الصفات التي يجب أف تتكفرىا كمايمي :  

  كافة التسييالت تخطيط مكتبة الطفؿ مف الداخؿ بطريقة تيسر عمى القراءة كالكصكؿ إلى

 .ـالتي تقدـ لي

  أف يككف الديككر مريحا يبعث في النفس اليدكء كأف يككف عصريا كجذاب ك ذلؾ لتشجيع

 .2األطفاؿ عمى قضاء أطكؿ كقت ممكف

 : أىداف مكتبات األطفال 

 تيسير مكاد القراءة المناسبة. 

 رص الكافية لمقراءة الحرةفمنح األطفاؿ ال. 

 3القرائي المستمر تنمية مياراتيـ كميكال تيـ القرائية عف طريؽ اإلرشاد. 

 سبة لقدرات كميكؿ كحاجات األطفاؿتكفير الكتب كالمكاد المكتبية المنا. 

                                                 


    .  مكتبات األطفاؿ : دراسة تقكيمية لمجمكعات مكتبات الطفكلة كالشباب بالمكتبات الكطنية العامة . بحث مسركرة،  محمكد  1

ص  . 2002مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير : جامعة الجزائر : كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، قسـ عمـ المكتبات كالتكثيؽ ، 

99. 

ربي لمنشر كالتكزيع التجييزات . القاىرة : العك اإلجراءات الفنية  كلجكىرم ، حامد . مكتبات األطفاؿ الناشئة : الخدمة المكتبية   2  

 .29ص  )د . ت( .
 . 197. ص  المرجع نفسوعبد الشافي ، حسف محمد .   3
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 1خمؽ جك مناسب لممطالعة كالتسمية كالترفيو كتعريؼ الطفؿ بمكتبتو ككيفية إستخداميا . 

 : عالقة مكتبة الطفل بالمكتبة العامة 

ذا أصبح  ؿ بارتياد المكتبة العامةإف مسؤكلية المكتبي الحقيقية ىي خمؽ الرغبة في نفس الطف كا 

الجك  ة التي يمقاىا في المكتبة كتكفير، فإف ذلؾ يدؿ عمى حسف المعاممزائرا مستمرا لممكتبة

 .2المناسب لو كخدمات المكتبة العامة تتأثر بحضكر األطفاؿ كتنعدـ في غيابيـ

  : أمين مكتبة الطفل 

خمفية تربكية كقدرة  ولي، كمؤىؿ مكتبيا كلديككف أميف المكتبة عمى مستكل ثقافي عاييجب أف 

 عمى التعامؿ مع األطفاؿ كالتفاىـ معيـ.

  : صفاتو 

  يجب أف يككف لديو حب طبيعي لعممو كلألطفاؿ كمحبكب منيـ. 

 أف يككف ممـ بالعمؿ المكتبي كمتخصص في مكتبات األطفاؿ كذا خبرة . 

 بالتربية كعمـ النفس قؼ كعمى عمـأف يككف المظير الخارجي حسنا أف يككف مث. 

 معتدؿ المزاج أف يككف ذا  شخصية جذابة، ىادئة الطبع، صبكر ،. 

كمف ىذا نستنتج أف المكتبات العامة ليا عدة أنكاع منتشرة في مكاقع كمراكز اجتماعية تنمكية  

، بحيث تيدؼ إلى تكسيع الخدمة المكتبية كالكصكؿ إلى ث كؿ نكع ليا يكتسي أىمية كبيرة بحي

 ت قد تككف محركمة مف الثقافة بسبب ظركفيا المكانية أك الصحية كغيرىا مف الظركؼفئا

 
                                                 

 .38 ، 37 ص ص .2002سالمة ، عبد الحافظ . أساسيات عمـ المكتبات كالمعمكمات . عماف : األىمية لمنشر كالتكزيع ،   1 
. 47 . ص المرجع نفسواس ، طارؽ محمكد . عب  2
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 أىمية المكتبات العامة  2.2.1

 لممكتبة العامة أىمية كبيرة متمثمة فيما يمي :

 نشر األدب الشعبي كبثو في المجتمع كترغيب األفراد باالستفادة منو كاالستمتاع بو. 

 قراءة كزيارة المكتبةالقضاء عمى أكقات الفراغ بال. 

  دعـ المكاىب البشرية كتشجيع الباحث عمى تطكيرىا كتنميتيا. 

 التمكيف مف إجراء األبحاث العممية كتبسيط الطرؽ أماـ الباحث في القياـ بيا. 

  دعـ الثقافة كالتشجيع عمى نشرىا بيف أفراد المجتمع الكاحد كذلؾ مف خالؿ إقامة 

 .1لمحاضرات بالمكاضيع التي تشغؿ الشارع الكطني، كعقد الندكات كامعارض الكتب

 :  أسس اختيار الكتب والمواد المكتبية في المكتبات العامة 3.2.1

  كعات المختمفة ضركرة تكفر مجمكعة مف الكتب كالمكاد المكتبية األخرل في المكض

 .، عمى أف تككف عامة كيفيميا غالبية أفراد المجتمع ؼ اإلنسانيةلممعار 

  ضركرة تكفر مصادر ىادفة كمكجية لتساىـ في خمؽ المكاطف الكاعي كالقادر عمى تحمؿ 

 .صاديا كسياسيا كاجتماعيا كثقافيامسؤكلياتو كالمساىمة في بناء كطنو كأمتو اقت

 في طكير ىكايات المستفيديف كتساعدىـ ضركرة تكفر مجمكعة مف المكاد التي تساىـ في ت

 ، كمف ىذه المكاد القصص المكجية ككتب اليكاية النافعة تشغيؿ أكقات فراغيـ بشكؿ مثمر

                                                 

عمى  فيفرم 15زيارة يـك   www.mawdoo3.com  .متاح عمى الخط ( أىمية المكتبات العامة . )  إيماف.،  الحيازم 1 

 .17:00 الساعة

   



http://www.mawdoo3.com/
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  كالمكاد السمعية كالبصرية األخرلضركرة تكفر مجمكعة جيدة مف األفالـ كالتسجيالت. 

 مصادر الفكر مف لغة لكي يتعرؼ المكاطف عمى  كتبية بأكثرلم اضركرة تكفر المكاد

 .1العممي

لممكتبة العامة أىمية كبيرة  كمتعددة الجكانب مف تثقيؼ كتعميـ كشغؿ أكقات الفراغ مف خالؿ  

المجمكعات كالمقتنيات المكتبية التي تكفرىا المكتبة كيشترط في مجمكعات المكتبة العامة أف 

أف تساىـ في إشباع تككف مناسبة مف حيث المستكل األكاديمي كالثقافي لجميكر المكتبة ك 

 حاجاتيـ كميكال تيـ القرائية كالبحثية المختمفة .

 اوظائف وأىداف المكتبات العامة وأقسامي 3.1

 وظائف المكتبات العامة : 3.1.1

     :تيتـ المكتبة بجميع مجاالت المعرفة كليا أربع كظائؼ أساسية متمثمة في 

 : الوظيفة التثقيفية 

 التذكؽك  فالمكتبة العامة تحرص عمى تكفير المكارد كتقديـ الخدمات التي تخدـ المستفيد منيا

 .الفني فضال عف التكيؼ مع ظركؼ المجتمع

 : الوظيفة التعميمية 

 لمكظيفة التعميمية جانباف أساسياف أكليما دكر المكتبة في دعـ كظيفة المكتبة المدرسية أما 

 مختمؼ الفئات العمرية.الجانب الثاني فيتمثؿ في دكر المكتبة العامة في تعميـ 

                                                 
ػت[. د.  ]، األفكار الدكلية األردف : بيت. إجراءاتو :أساليبو  : مناىجو :أسسو  :عمياف ، ربحي مصطفى . البحث العامي  1

 .133ص
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 : الوظيفة اإلعالمية 

ما تحرص عمى تكفير مقكمات اإلحاطة باألحداث الجارية كالقضايا التي  المكتبة العامة عادة

 ـ بمجتمع المستفيديف .تتي

 الوظيفة الترويجية : 

التي تفيد أفراد المجتمع في قضاء كقت الفراغ سكاء كانت  تتمثؿ في حرصيا عمى اقتناء المكاد

، كالتسجيالت السمعية ت العامة أك المطبكعات بكجو عاـىذه المكاد مف الكتب أك المجاال

نما تحرص بعض ، 1كالبصرية كال تقتصر كميمة المكتبات العامة عمى األنشطة القرائية كا 

 .2قافية األخرل كالمحاضرات كالندكاتالمكتبات اآلف عمى تييئة مقكمات األنشطة الث

 .لممكتبة العامة عدة كظائؼ كؿ كظيفة مكممة لألخرل في تمبية احتياجات المستفيد

 : أىداف المكتبات العامة 2.3.1

 ذلؾ لما تسعىإف المكتبة العامة ىي مركز الحياة الفكرية كالثقافية في المنطقة التي تقـك فييا ك 

تمف تحقيؽ ألىداؼ ك  إليو كيمكف تحديد أىداؼ المكتبة  احة فرص الثقافة المستمرة لركادىاا 

 العامة في النقاط التالية: 

 أوال : ىدف تعميمي  : 

المكتبة العامة تساعد في تقديـ خدمات لمطالب بالمدارس كالجامعات حيث تجعؿ التعميـ 

سة كتنكعا فيي تشارؾ مختمؼ المكتبات تمثؿ المكتبات  المدرسي كالجامعي أكثر نضجا كممار 

                                                 
   . 103. ص  مرجع سبؽ ذكرهدخؿ لدراسة المكتبات كعمـ المعمكمات . قاسـ ، حشمت . م  1
.17. ص  1993قاسـ ، حشمت . المكتبة كالبحث . القاىرة : مكتبة عريب ،   2
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، مثقؼ مسمح تعمؿ عمى تييئة جيؿ جديد 1أىدافيا ككظائفياالمدرسية كالمكتبات الجامعية 

بالعمـ كيعتمده أساسا سميما إلحداث التغيرات الجذرية المعرفة العممية كاألسمكب العممي في 

ار كتمكيف الطمبة مف الحصكؿ عمى المراجع التي التفكير كذلؾ تشجيع التعميـ لمكبار كالصغ

 .1تقكم مكضكعات الدراسة مما ال يتيسر حصكليـ عمييا

 ثانيا :ىدف ثقافي :

المكتبة العامة مف المؤسسات الثقافية التي تنشئيا الدكلة في المجتمع لتتكلى تربية كتعميـ 

ثراء فكر الباحثيفكتثقيؼ األطفاؿ كالش مؤسسة القائمة عمى الحضارة ، كىي الباب كالشيكخ كا 

اإلنسانية بالفكرة التي تقـك عمييا المكتبة العامة ىي التنمية الثقافية بمفيكميا الشامؿ العاـ كبيذا 

المعنى تعد مف أىـ كأشد الكسائؿ التي تعمؿ عمى نشر الثقافة كاالرتقاء بمستكل القيـ في 

 .2المجتمع الذم تكجد فيو

 ثالثا: ىدف نفعي :

ذا اليدؼ مف خالؿ نشر الكعي الفكرم كالسياسي لدل األفراد كالجماعات كالييئات كيتمثؿ ى

حتى يككف المكاطف مشاركا كما ساىـ في مجاؿ التثقيؼ كتنمية التذكؽ الفني كالجمالي كالتكيؼ 

                                                 

محمد ، ىاني . المكتبة كالمجتمع : أنكاع المكتبات كأثرىا في قياـ الحضارات . األردف : دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع   1 

 .80. ص  2010
تقنياتيا الحديثة في ضكء االنترنت .  كخدماتيا  ا كزكي . المكتبات العامة : تنظيمي ،عبد الحميد عباس طارؽ ، ،محمكد  2

 .25. ص   2002أبيس كـك ،  :القاىرة
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، كتكجيو لثقافية لتعريؼ باألحداث الجاريةكما تقـك بعقد الندكات كالمحاضرات ا ،1المجتمعمع 

 .2كاطنيف إلى القضايا اليامة كتعمؿ عمى نشر الكعي السميـ بيف المكاطنيفأنظار الم

 رابعا:  دعم العالقات االجتماعية :

، باإلضافة إلى التكعية القكمية مرغكبة كالتعاكف كاحتراـ اآلخريفغرس قيـ كعادات اجتماعية 

لتغطية مناسبات دينية كالدينية كاألحداث الجارية مف خالؿ برامج األنشطة كقكافؿ االستعالمات 

كما تساىـ في تبادؿ اآلراء كمعالجة  ،3كغيرىا مف المناسبات مف أجؿ دعـ العالقات االجتماعية

 .4المشكالت مف خالؿ إقامة الندكات

 خامسا: إقامة المعارض بشكل دوري :

ة مف الكتب تقـك المكتبة العامة بشكؿ دكرم بإقامة المعارض لألطفاؿ كعرض مجمكع

، كما تقـك المكتبة العامة بدعكة المؤسسات الميتمة باألطفاؿ بعرض الصكر كغيرىاكالقصص ك 

، لعرض النشر ا المختمفة كأيضا تدعك دكراألطفاؿ بأشكاليا كأنكاعي كاألعابة ينمنتجات مع

إصدارتيا الخاصة باألطفاؿ كمنو فإف المعرض كسيمة ميمة لتعريؼ الجميكر بمجمكعات 

                                                 
 . 80. ص   المرجع نفسومحمد ، ىاني .    1

الككيت : دار  .بية : دراسة في االستخداـ التربكم لمكتب كالمكتبات السيد حسف . المكتبة كالتر ، عبد الجميؿ  ،محمكد، عبد ربو   2

 .191الفكر العربي . ]د. ت[ . ص

 .80. ص  المرجع نفسومحمد ، ىاني .    3  
.  1961،النشر الطباعةالمؤسسة المصرية العامة لتأليؼ كالترجمة  ،رشاد ، حساف . المكتبات العامة . القاىرة  : عالـ الكتب   4

. 8ص  
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از إحدل المناسبات ذات المعنى المحمي أك القكمي خالؿ المطبكعات الكتب بالمكتبة أك إلبر 

 .التي تعالجيا

 سادسا: محو األمية :

المساىمة في محك األمية اليجائية كالثقافية مف خالؿ الكتب المصكرة لتعميـ القراءة كالكتابة 

المكتبات  ككتب متنكعة في مختمؼ مجاالت المعرفة لمحك األمية الثقافية حتى يمكف أف تؤدم

 .1العامة رسالتيا في محك األمية اليجائية كالثقافية

 سابعا : تزجيو أوقات الفراغ : 

القضاء عمى أكقات الفراغ الذم يسبب الممؿ مف خالؿ ما تحتكيو مف كتب  فيتساعد المكتبة 

 .2كأفالـ كالكسائؿ المكتبية الكثيرة التي يستطيع الفرد مف خالليا تنمية اىتمامو

، التثقيؼ عناصر رئيسية متمثمة في التعميـ مخيص أىداؼ المكتبة العامة في أربعيمكف ت 

 .3التركيج كاإلعالـ 

 : أقسام المكتبة العامة 3.3.1

المكتبة العامة منارة ثقافية كاجتماعية رفيعة اليمة في المجتمعات الحديثة مف منطمؽ إتاحتيا 

 المعارؼ كالمعمكمات مف خالؿ مجمكعة مف األقساـ كالمتمثمة فيما يمي : لمكصكؿ إلى

 
                                                 

     . المعنى االجتماعي لممكتبة : دراسة األسس الخدمة المكتبية العامة كالمدرسية . الرياض : دار المريخ  أنكر عمر ، أحمد  1

 . 120. ص 1995
 .33 ص سابؽ ذكره. عباس ، طارؽ محمكد ..مرجع   2
    .32ص .1988قبؿ . القاىرة : مكتبة الدار العربية ، . المكتبات كالمعمكمات العربية بيف الكاقع كالمست عبد اليادم ، محمد فتحي 3
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 : قسم التزويد 

بيانات كالمكاد يقـك ىذا القسـ بتكفير مختمؼ أكعية المعمكمات كالكتب كالدكريات كقكاعد ال

، متبعا في ذلؾ مختمؼ سبؿ التزكيد المعركفة كالشراء كاالشتراؾ كاإلىداء السمعية كالبصرية

بادؿ كاإلبداع بيدؼ تنمية مقتنيات المكتبة لضماف كجكد مجمكعة متكازنة مف مصادر كالت

 .المعمكمات إضافة إلى القياـ بعمميات تسجيؿ المكاد المكتبية

  : قسم المعالجة الفنية 

ذه المكاد كما تحتكيو مف معمكمات كيشمؿ عداد لنمك المكتبية لتيسير الكصكؿ لياإليقـك القسـ ب

التكشيؼ حسب القكاعد كاألنظمة المتبعة عالميا معتمدا في الفيرسة، التصنيؼ ك  ىذا اإلعداد

 1عمى القكاعد العممية .ذلؾ 

  : قسم خدمات المستفيدين 

يعد ىذا القسـ حمقة كصؿ بيف المكتبة كمجتمع المستفيديف عمما بأف القسـ يقدـ سائر الخدمات 

رشاد كتدريب المستفيديف عمى حسف كادتية كاإلجابة عمى استفسار الر المكتبية كالمعمكما ، كا 

، كتقدـ خدمات البحث في ىذه المصادر كمصادر المعمكمات المتكفرة فييا استخداـ المكتبة

لتزكيدىـ بأحدث الدراسات كالبحكث كالمعمكمات  كالمتخصصيف، مباحثيف كاألكاديمييفل

 .تطكرات الحديثة في مجاالت تخصصيـكال

 

 

                                                 
1
 .40 . ص ذكره سبؽمرجع  شعباف عبد العزيز.،  خميفة  
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  العامة ودورىا في تثقيف روادىانماذج عن المكتبات  4.1

إف أميف المكتبة العامة ىك العنصر الحقيقي في تفعيؿ رسالة  : أمين المكتبة العامة 1.4.1

كما  ،الحميدة محبكبة ذات السمعة الطيبة كاألخالؽالشخصية ال المكتبة كالبد أكال أف تتكافر فيو

تتكافر فيو الكفاية كالقدرة عمى العمؿ كالنيكض بالحركة الثقافية داخؿ محيط منطقتو  كالبد أف

 .1التي تخدميا المكتبة العامة كذلؾ مف أجؿ أميف مكتبة ناجح

 : ميامو 

 ة كفقا لحاجاتيـحسف اختيار مصادر المعمكمات المناسبة لممستفيديف مف المكتب. 

 يا كأنكاعيا كالحفاظ عمى سالمتياتنظيـ مصادر المكتبة رغـ تنكع أشكال. 

 2إرشاد المستفيد إلى المصادر التي يريدىا في أسرع كقت كبأفضؿ كسيمة. 

  رشادات لمطمبة باإلضافة إلى السجالت  .إف يعتني بمظير المكتبة كيضع قكاعد كا 

 المناىج ك المناسبات  يعد برنامج عمؿ نشاط المكتبة لخدمة. 

  قامة المعارض السنكية باإلضافة إلى زيارة مكتبات القياـ بنشاطات كخدمة فنية كمباشرة كا 

 .3أخرل

                                                 

.127ص  .سبؽ ذكره مرجع  .، ذيب شريخ أبك  1 

                    المدكنة  الرسمية لقسـ المكتبات كالمعمكمات . ] متاح عمى الخط [ : . مصطفى صادؽأالء  ،  عمي 2  

www.alexlisdept.blogspot.com       20: 21عمى الساعة  2017فيفرم   20زيارة يـك . 
 2017فيفرم   20زيارة يـك  .  www.alyaseer.net رزؽ . كظيفة أميف المكتبة  . ] متاح عمى الخط [:  أمؿ ، خريسات 3

 .21:20عمى الساعة  

http://www.alexlisdept.blogspot.com/
http://www.alexlisdept.blogspot.com/
http://www.alyaseer.net/
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خالصة القكؿ أف أميف المكتبة يمعب دكر ميـ كأساسي في المكتبة كمينتو مف أرقى كأجمؿ 

  .العظيمةالميف حيث ىذه المينة يكمف في داخميا العديد مف المعاني النبيمة ك 

 :  مكتبات عامةعن النماذج  2.4.1 

المرجع األساسي كالمركزم إلنتاج الفكرم كالكطني  برالمكتبة الكطنية الجزائرية كالتي تعت*

المطبكع في كؿ المجاالت كالتخصصات المعرفية كىي أقدـ الييئات الكثائقية في الجزائر 

 . 13/10/1835 كتأسست بتاريخ

 987فيفرم  27مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة بالمممكة العربية السعكدية التي تأسست سنة  *

 .19951مارس  21مكتبة مبارؾ العامة  بمصر كالتي أسسيا الرئيس حسني مبارؾ في  *

 : المكتبة العامة ودورىا  في تثقيف روادىا 3.4.1

، حيث تعمؿ عمى إكسابيـ الخبرات دكر كبير كميـ  في تثقيؼ ركادىا تمعب المكتبات العامة

كالميارات المختمفة كما تمعب دكر متميز في إيصاؿ الثقافة العامة لجميع شرائح المجتمع 

 يمكف ذكر ما يمي :ك 

  ية كتكفير مجمكعات الكتب المساىمة في محك األمية كذلؾ مف خالؿ البرامج التعميم

 .المبسطة كالمكاد السمعية البصرية 

  التعميـ المستمر كىذا مف خالؿ كضع البرامج كالفعاليات الخاصة كفتح الدكرات المكتبية

 لغرض تنمية الميارات كحؿ المشكالت الذاتية كمكاكبة التطكر الحاصؿ في جميع مجاالت 

 

                                                 

 .13: 20فيفرم عمى الساعة  12زيارة يـك  .  www.alg17.comبكنياؿ ، عادؿ . المكتبة العامة .] متاح عمى الخط [: 1 

http://www.alg17.com/
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 .1الحياة 

 يففديلثقافية لممستتقديـ االستشارات العممية كا. 

 تنظيـ كعقد المؤتمرات كاالجتماعات لتبادؿ الخبرات كالمعمكمات. 

 المساىمة في نشر الكتب كغيرىا مف مصادر المعمكمات التي تمبي احتياجات جميع ركادىا. 

  مشاركة الجمعيات كالمؤسسات العممية كالثقافية في إجراء البحكث كالدراسات التي تيدؼ

 .ثقافيا  إلى تنمية الركاد

 تنظيـ الندكات العممية كعرض أفالـ داخؿ المكتبة بيدؼ تنمية الكعي الثقافي. 

  ظيار فضؿ العمماء عمى الحضارات كذلؾ مف خالؿ البرامج إحياء التراث العممي كاألدبي كا 

 .2اإلعالمية التي تقـك المكتبة باإلعالف عنيا في مختمؼ كسائؿ اإلعالـ 

 . ليا دكر كبير في تثقيؼ ركادىا مف خالؿ فعالياتيا المتنكعة ةات العامنستنتج أف المكتب 

المؤسسة الثقافية كالتعميمية كالترفييية التي مكف القكؿ أف المكتبة العامة ىي ككخالصة لمفصؿ ي

ليا عدة أىداؼ ككظائؼ  تخدـ مختمؼ شرائح المجتمع الذم تكجد فيو دكف مقابؿ كدكف تميز 

، كما تعتبر ميدا لمتعميـ كالثقافة  مف خالؿ ما تحتكيو مي كالمينيكالجنس كالمستكل العم لمسف

 .لتي تخدـ ركادىا كتمبي احتياجاتيـمف مكاد مكتبية ككسائؿ المعرفة المختمفة ا

                                                 
 . 39، 37 . ص المرجع نفسود. عباس ، طارؽ محمك   1
 .93. ص   2006عبد اهلل . المكتبة العامة في خدمة المجتمع . القاىرة : دار الكتاب الحديث ، أحمد  ،  العمي   2
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 مييد :ت

تسمح  ،كاجتماعية رفيعة اليمةمطالعة العمكمية منارة ثقافية لم الرئيسية مكتباتالتعتبر      

 الرئسية مكتباتالأك تميز كتكتسي  ة لجميع المستفيديف دكف استثناءبالكلكج إلى عالـ المعرف

مطالعة العمكمية بالجزائر أىمية قصكل في مجاؿ االرتقاء بقطاع الكتاب كالمكتبات كتمعب لم

 .1دكر متميز في تطكير كتككيف فكر المجتمع كثقافتو

 العة العمومية ومقوماتيا المادية والبشريةمطلم الرئيسية مكتباتالماىية  1.2

 : مطالعة العموميةلم الرئيسية مكتباتالمفيوم   1.1.2

جمادل الثانية عاـ   24مؤرخ في  180- 13مف المرسـك التنفيذم رقـ  3فحسب المادة 

يضمف إنشاء مكتبات رئيسية لممطالعة العمكمية فإف  2013مايك سنة  5ـ المكافؽ ؿ  1434

المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية ىي مؤسسات عمكمية ذات طابع إدارم تتمتع بالشخصية 

معة الجزائر مكتبات . كيعرؼ البركفيسكر عيسى محاجي مف جا2المعنكية كاإلستقالؿ الذاتي

المطالعة العمكمية أنيا تعتبر مف بيف األماكف التي تسمح باكتساب المعارؼ في مختمؼ 

 .3المجاالت التي تيـ المجتمع 

 

                                                 

كساـ . الممتقى الكطني األكؿ حكؿ : خدمات المكتبات العمكمية . عيف الدفمى : لممكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية  :     1 

 .2016حمداف حجاجي  . 
 . 30ص ذكره . سبؽ. مرجع  فاطمة سارة ، شتكح،،  شمغـك  2
. الممتقى الكطني األكؿ حكؿ : التنشيط الثقافي  لمكتبات الرئيسية لممطالعة العمكمية بيف النظرم كالتطبيؽ  حيجاجي ، حمداف   3

.2017. عيف الدفمى : المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية : حمداف حجاجي . 
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  مطالعة العموميةلم الرئيسية مكتباتبالالمقومات المادية  2.2.2

 : الموقع 

ليس ثـ شؾ في أف مف أىـ أسس تقديـ المكتبة لخدماتيا ىك تكفير مكقع جيد كمف الشائع في 

األكساط المكتبية أف المكقع الجيد ينبغي أف يتكافر بو  أربعة معايير أساسية كي يصبح مالئما 

 لتقديـ الخدمة المكتبية الناجحة كتتمثؿ ىذه المعايير في النقاط التالية :

 المطالعة العمكمية في مكقع متكسط يسيؿ كصكؿ القراء إليو كيككف قريبا  أف تككف مكتبات

 .كالمعاىدمف مساكف المتردديف أك أماكف عمميـ ،كما يجب أف يككف قريب مف المدارس 

 1أف يتكافر فيو اليدكء كالبعد عف الضكضاء مما يسمح لممستفيد بالتركيز في القراءة كالبحث 

 عية لتكفير جك صحي يتيح لممستفيد استخداـ المكتبة، دكف جكدة التيكية كاإلضاءة الطبي

 . 2تعب أك مضايقات

 :المبنى 

كيشمؿ ىذا الكياف عنصريف  ،المكتبية يؤدم الكياف المادم لممكتبة دكرا ىاما في نجاح الخدمة

كاألثاث مف مناضد  ،طالعة كغيرىا مف الحجرات الممحقةرئيسيف كىما المبنى كفيو قاعة الم

 بحيث يحقؽ عزال تاما عف ضكضاء  يجب أف يصمـ المبنى، ، 3فكؼ كأدكات كأجيزةكمقاعد كر 

                                                 
دار  الثقافية : دراسة ميدانية لكاقعيا كتحميؿ االتجاىات المستفيد منيا . اإلسكندرية : السيد ، جيياف محمكد . مكتبات المراكز   1

 .  27 . ص 2001،  الثقافة العممية

( 1985) ابريؿ  8. س  2عبد العزيز. مباني المكتبات المدرسية  . مجمة المكتبات كالمعمكمات العربية . ع شعباف  ،  خميفة  2     

 .435ص
.314. ص  1993محمد . المكتبات كالمعمكمات بالمدارس كالكميات . القاىرة : الدار المصرية المبنانية ،  سعد ، اليجرسي  3
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، كجعؿ ازلة داخؿ مكاد البناءالشكارع كالمياديف المجاكرة كذلؾ عف طريؽ استخداـ المكاد الع

كأف تككف ذات زجاج مزدكج أك ذات سماكة كافية كما  ،نكافذ محكمة اإلغالؽ،صاده  لمصكتال

اء أمر يفيد في تحقيؽ الضكض كتبة نحك جعؿ الجدراف الخارجية  سميكة،أف اتجاه بناء الم

دكف إلى أنو ينبغي أف يتكفر في مبنى المكتبة القيمة الجمالية  الخارجية كترل "بكلينأثرتكف"

ت كالتغيرات ، كأف يتسـ بالمركنة بحيث يسمح بإدخاؿ التعديالاإلخالؿ بالمتطمبات الكظيفية

كأف يككف المبنى مزكدا باحتياطات األمف المناسبة كيقكؿ "تكماس باالرد" ، كااللتزامات الجديدة

، بحيث يستكعب مجمكعات مف المكاد المكتبية في المستقبؿ بالجماؿبأنو يجب أف يتسـ المبنى 

 .1كالزيادة في أعداد الركاد الحاليف كالمعتمديف

 :مساحة المبنى 

دليؿ عمى أكلكيات ىذه المكتبة حيث بذلت  تعد المساحة التي تخصصيا المكتبة لكحداتيا خير

إليكاء مقتنيات المكتبة كالعامميف  الالزمةمحاكالت كثيرة لمخركج بتصكر كاضح عف المساحات 

بيا ،ليذا حاكؿ كؿ مف كيمر كقيثنس اقتراح صيغة رأم عاـ يمكف االستفادة منيا في تحديد 

عدد المستفيديف ،كبتطبيؽ ىذه الصيغة المساحة المناسبة لممكتبة العامة اعتمادا عمى معرفة 

تشمؿ خدمة  2ـ3.72مجمدات كأف القارئ يحتاج إلى  110أف المتر المربع يستكعب  استنتج

اإلعارة كالخدمات األخرل كاف المتر المربع لمحركة يستكعب أربع مائة كثالثيف مجمدا في السنة 

 إذا تحسب المساحة المطمكبة لممكتبة العامة كاألتي :

                                                 
 .98 ، 97. ص  1992تجييزاتيا . الرياض : دار المريخ لمنشر ،  صكفي ، عبد المطيؼ . المكتبات الحديثة : مبانييا ك  1
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كىناؾ مف يرل أف لحساب  1 (430÷(+)الحركة3.7×(+)عدد المقاعد 110÷الكتب )عدد

 مساحة المكتبة يجب أخذ بعيف االعتبار المعايير التالية :

 مجمد أك مادة في المتر المربع  111أم مجمكعة قدرىا  2ـ 0.09 مساحة المجمكعات =

 فرد  100فئة قدرىا مساحات فردية لكؿ 5لقضاء فردم أك  2ـ207مساحة المستفيديف = 

  لكؿ كحدة عمؿ 2ـ 23 = لكؿ فرد مساحة عمؿ لمحكاسيب 13.9 مساحة لممكظفيف =

     لمسيارة لكؿ  2ـ  1.3 = اراتمساحة لمكقؼ السي ،لمقعد 2ـ0.9 مساحة لقاعة االجتماعات =

 مف مساحة المكتبة  2ـ152.4 مستفيد أم ما يعادؿ السيارة ب 500 

مف المساحة الصافية كينبغي أف تحرص المكتبة عمى دراسة مدل  %25مساحة غير محددة : 

 كذلؾ مف أجؿ الكقكؼ عمى  ،سنكات عمى األقؿ 05 مالئمة المساحة لكؿ نشاط مرة كؿ

المتطمبات الجديدة مف المساحة كفقا لمتطكرات التقنية الحديثة أك التغير في حجـ المجمكعات 

 اث كتجييزات متمثمة فيما يمي :يحتكم مبنى المكتبة عمى عدة أث 2كنكعيا

 كتمثؿ األثاث فيما يمي : األثاث:-أ

 : الخزائن 

ج إذ يكجد خزائف يصؿ عدد ألدراابحيث تحتكم عمى رفكؼ أك  ،ليا دكر كبير في المكتبة

 كتاب كىذا  35إلى 25 كيمكف لمرؼ استيعاب مابيف  ـ،0.35إلى  ـ0.25مابيف  رفكفيا

 
                                                 

 
1

فيفرم  18زيارة يـك   www.librariansinmenfia.blogspot.comح عمى الخط [: . المكتبات العامة ]متا دنيا ،عبد الفتاح
.15: 20عمى الساعة  2017

2
. جدة : اإلتحاد . كتاب المعيار العربي المكحد لممكتبات كالمعمكمات  خديجة،  بكخالفة ، سمية الزاحي ، ، ناجية ،  قمكح 

.49. ص  2013العربي لممكتبات  كالمعمكمات ، 

http://www.librariansinmenfia.blogspot.com/
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 . 1يرجع إلى حجـ الكتب

 جد في المكتبة نكعيف مف ن ،كمتناسقة إف أمكف ية: يجب أف تككف متكفرة بعدد كاف عدالمقا

 .الطاكالت

 .رؼ كذلؾ حسب رصيد كحجـ المكتبة 8، 4، 3مف 

 : الرفوف 

 ـ 1ـ كطكؿ الرؼ ىك 2.20.ـ إلى 2.1في المخازف يككف ارتفاع خزانة الكتب مابيف 

 فردية : الطاوالت  

  كعرض سـ  90 ـ أم طكؿ 0.63الفردية ، ليا مساحة تقدر ب  يحتاجيا الفرد عند المطالعة

 .سـ 72كيككف ارتفاعيا   سـ70يقدر ب 

 طاوالت جماعية  : 

     ـ كعرضيا1.50، إذ يبمغ طكليا مقاعد كذلؾ لمعمؿ الجماعي 4رة ب قد تككف ىذه األخي

سبة كبن ،سـ 90ـ كعرضيا 2.10، إذ يككف طكليا مقاعد 6سـ، كىناؾ طاكالت ب  90

 6سـ كالطاكالت التي ليا 75ـ كعرضيا 1.30مقاعد  4لطاكالت األطفاؿ فإف الطاكلة التي ليا 

 2سـ75ـ كعرضيا 2 مقاعد طكليا

 : يعد بيك المكتبة مساحة الستقباؿ الكارديف إلييا عمى اختالؼ صفاتيـ كحاجاتيـ البيو 

 .أنو مقر تكاجد مصالح االستعالمات كالتكجيو  
                                                 

خدماتيا . اإلسكندرية : دار الثقافة  :إدارتيا  :محمد . مرافؽ المعمكمات : ماىيتيا  سالـ، ناىد،  غادة عبد المنعـ ، مكسى  1

 .138. ص   2000العممية 
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  مكاتب الموظفين: 

فالعاممكف يحتاجكف إلى مكاتب لمعمؿ إذ يجب أف تتالءـ ىذه األخيرة مف حيث ارتفاعيا 

أف تككف المكاتب فردية أك أما المساحات المفترضة فيي  ،1كمساحتيا مع العمؿ كحجات العمؿ

 .لمشخص الكاحد  2ـ15ك 2ـ10يجب حساب مابيف ك  جماعية،

 التجييزات :  -ب 

مطالعة العمكمية حيثما أمكف أف تستعيف بالتكنكلكجيات الحديثة مل الرئيسية ينبغي لممكتبات

 كالجديدة في تحسيف خدماتيا كمف بيف ىذه التجييزات ما يمي :

  آالت التصكير 

  الياتؼ كالفاكس 

 الحكاسب كآالت النسخ 

 كاميرات المراقبة 

  جياز كشؼ سرقة الكتب 

  آالت اإلطفاء لمحريؽ 

 القاعات –ج 

 

                                                 
ة لعينة مف مكتبات المطالعة العمكمية لكالية المدية . الجزائر . . كاقع خدمات المكتبات العامة : دراس بكصحراء ، سعاد   1

 .  2013عمـ المكتبات كالتكثيؽ، : كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، قسـ 2مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير : جامعة الجزائر 

 .51ص
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 المستفيدين : ةقاع 

مطالعة العمكمية لخدمة المستفيديف منيا كتحقيؽ كافة احتياجاتيـ لم الرئيسية مكتباتالتسعى 

 .مكانية المككث فييا لفترات طكيمةبحيث تكفر إ

  قاعة المطالعة: 

كىي المنطقة الحيكية كاليامة جدا مف حيث الحركة كالنشاط كيجب أف تككف في قمب المكتبة 

ينبغي أف يككف لكؿ طالب مساحة مف األرض مقدارىا  ،1الكتبكتككف قريبة مف منطقة تنظيـ 

 .2ـ بما فييا الفراغ المخصص لممنضدة كالكراسي كمساحتيا مع العمؿ كحجات العمؿ  1.8

 : الخموات الفردية 

 عبارة عف غرؼ صغيرة تفصؿ بينيا حكاجز طكيمة 

 : القاعات الدراسية 

لجماعي مف أفكاج الطمبة كاألساتذة كما ىذه القاعات ىي تحت تصرؼ الراغبيف في العمؿ ا

 .أنيا مناسبة لميمات اإلشراؼ كالكصايا 

 : قسم اإلعارة 

اإلعارة الذاتية حيث يتكفر الفضاء عمى تجييزات كمعدات خاصة  عمىكما يمكف اعتماد

 يستعمميا المستفيد إلعارة الكتب أك إعادتيا باستعماؿ البطاقة الخاصة بو .

 يعتبر ىذاف القسماف مف األقساـ اليامة في المكتبة  ب المرجعية :قاعات الدوريات والكت
                                                 

 .59 . صالمرجع نفسو خديجة.،  بكخالفة ، سمية الزاحي، ، ناجية ، قمكح  1
 .                                       52. تنظيـ المكتبات . الرياض : دار المريخ ، ]د . ت [ . ص  رنجاثاف،  س. ر  2
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  قاعة األطفال و قاعات االجتماعات  والمؤتمرات. 

 : المرافق الداخمية 

  ة الميكانيكيةكمنيا دكرات المياه كقاعات أخرل مثؿ قاعة خاصة بالنظافة كاألنظم

 .1كالكيربائية 

 المحيط الداخمي والخارجي : -د 

 .حيط الداخمي كالخارجي دكرا ميما في جذب الركاد إلى المكتبةيمعب الم

 المحيط الداخمي : -1

 : إذ تعد مف إحدل الكسائؿ التي تساىـ في تييئة  اإلضاءة بنوعييا الطبيعية واالصطناعية

  .اإلطار الصحي لإلنساف كمف خالليا تتحسف حالتو الصحية كالنفسية

 : كعميو  كظائؼ التي تتـ في المكتبة ذات طبيعة فكريةإف مختمؼ المياـ كال العزل الصوتي

 فيي تتطمب جكا مف اليدكء مف أجؿ قياـ القراء بنشاطاتيـ المختمفة .

 : أجيزة تكييف اليواء  

لمتكييؼ كالتيكية دكر كبير في مدل فاعمية المبنى كتناسبو لمعمؿ، خصكصا في المناطؽ التي 

 .2رطكبةتتسـ بتفريط  في الحرارة كالبركدة أك ال

 

                                                 
 .59،  54. ص ص  المرجع نفسو.  بكخالفة ،خديجة،  سمية،  الزاحي ، ناجية،  قمكح   1

 :  www.kenanaonline.commعمى الخط [:  . تصميـ مبنى المكتبات العامة . ] متاح أحمد السيد،  الكردم  2   

 .20: 40عمى الساعة  2017فيفرم  20زيارة يـك 

http://www.kenanaonline.comm/
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 تغميف األرضيات : 

يستحسف تغميؼ األرضية بنكع مناسب مف المككيت التي تقمؿ مف الضكضاء الناتجة عف  

حركة األفراد كالكراسي ،كما تسيؿ حركة الكراسي المتحركة لألفراد المعكقيف كما يستحسف إثراء 

 .الديككر بمكحات فنية كتشكيمية 

 : المداخل الرئيسية لممكتبة 

نب االزدحاـ تككف المداخؿ الرئيسية كالمخارج كاسعة كمنفصمة كبينيا بعد كافي لتجيجب أف  

، يجب تكفر مداخؿ خاصة بالمعكقيف تتناسب مع احتياجاتيـ كما يجب في حالة كثرة الركاد

 .تكفر مخارج الطكارئ 

 المحيط الخارجي : -ب 

 : المساحات الخضراء  

، ليا دكر ىاـ في تكفير الراحة النفسية الركادالخضراء عامؿ أساسي لجذب  تعد المساحات 

 .لممستفيد كالنمط الجمالي لممكتبة كتككف أماـ مدخؿ المكتبة 

 : ينبغي تكفير مكقؼ لمسيارات خاصة بالعامميف كالمستفيديف طكاؿ فترات   موقف السيارات

 .1الدكاـ الرسمي لممكتبة

 

 

 

                                                 
 . 55 ص .1998 نبيمة خميفة . المكتبات العامة . القاىرة : الدار المصرية المبنانية ، عة ،جم، محمد فتحي ، عبد اليادم   1
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 :طالعة العموميةبالمكتبات الرئيسية لمم المقومات البشرية  3.1.2

ذا تركنا المكارد المادية المكرد المادم كىك العنصر ، قابمنا مكردا آخر ال يقؿ أىمية عف كا 

 .1بو القكل العاممة المدربة الكاعية بأىداؼ المكتبة كالتعامؿ مع  مختمؼ الركاد ، كيقصدالبشرم

 ( المدير:1

 المكتبات كالمعمكمات مف إحدل  ينبغي أف يككف مدير المكتبة حاصال عمى الماجستير في عمـ

 .الكميات المعتمدة أكاديميا

 ( المؤىمون 2

كىـ الحاصميف عمى مؤىؿ جامعي ) ليسانس أك ماجستير أك دكتكراه( في مجاؿ المكتبات 

 .كالمعمكمات 

 ( غير المؤىمون :3

 .كىـ الحاصميف عمى مؤىؿ جامعي في تخصصات أخرل غير تخصص المكتبات كالمعمكمات

 كتابيون :( ال4

ية كالكتابية ، كيقكمكف بمختمؼ األعماؿ اإلدار حاصميف عمى مؤىالت في غير التخصصكىـ ال

جراءات االستعارة ، باإلضافة إلى اإلجراءات الفنية مف طمب كتزكيد كاستالـ كتسجيؿ الكتب كا 

 .كالتجميد ككتابة بطاقة الفيرسة عمى اآللة الكاتبة 

 

 

                                                 

 
 .45 ،44 صص  . سبؽ ذكرهيياف محمكد . مرجع لسيد ، جا  1
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 ( العمال :5

حضار الكتب مف فكؽ الرفكؼمية النظافة كالتكىـ القائمكف بعم رجاعيا إلى مكانيا ، نظيـ كا  كا 

 .افة إلى عماؿ الحراسة في المكتبة، كتنظيؼ الكتب مف األتربة باإلضبعد اإلطالع

 ( موظفو األمن :6

حتى كلك كاف مكقع المكتبة في مكاف آمف إال ىذا ال يمنع مف تكظيؼ مكظفيف األمف لحفظ 

 .1األمف

 

 

                                                 

 . 54 . ص نفس المرجع. بكخالفة ، خديجة  الزاحي، سمية ، ،  قمكح ، ناجية   1
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 1(: المتطمبات األساسية لممكتبات ومراكز المعمومات11الشكل )             

   

نستنتج أف مف أىـ األمكر التي تجذب الركاد إلى المكتبة ىي مكقعيا كتميزىا مف حيث 

 ، كما يمعب العامؿ البشرم دكر ميـ .صميـ لممبنى  كاألثاث كالتجييزاتالت

 

 

                                                 
1
.248. ص مرجع سبؽ ذكرهعمياف ، ربحي مصطفى . البحث العممي :  

خدمات المكتبات 
 كالمعمكمات

 

 التنظيـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األجيزة 
 كالتكنكلكجيا

مصادر 
 المعمكمات

 القكل البشرية 
 المدربة

 المىقع 

 المبنى 

 األثاث

مجتمع 
 المستفيديف،
 الباحثيف

 

 اإلدارة
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 مطالعة العمومية وميزانية التسيير واألىداف لم الرئيسية مكتباتالفي ظيم اإلداري التن  2.2

 : مطالعة العموميةالرئيسية لم مكتباتالفي التنظيم والتسيير اإلداري  1.2.2

  1ءات التي تسمح لنا االستفادة مف مقتنيات المكتبةالتنظيـ كممة عامة يقصد بيا كافة اإلجرا

انو يدير  234-12مف المرسـك األخير رقـ  07فحسب القانكف الجزائرم جاء في المادة

 .لعمكمية مجمس تكجيو كيسيرىا مديرمطالعة الم الرئيسية مكتباتال

عمكمية بقرار مف نفس المرسـك يحدد التنظيـ الداخمي لممكتبات المطالعة ال 08كفي المادة 

 مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالثقافة كالكزير المكمؼ بالمالية كالسمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية 

  مجمس التوجيو : -أ

كزير المالية  عمى مستكل الكالية   -ـ فإف مجمس التكجيو يتككف مف: 234-12المرسـك رقـ 

مدير الشباب كالرياضة  ،ية الكطنيةمدير الترب -عمى مستكل الكالية زير المالية ممثؿ ك  -

مدير البريد كالتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ بالكالية رئيس المجمس الشعبي البمدم  -بالكالية  

، باإلضافة إلى ولمبمدية التي تكجد بيا الممحقات المعنية بجدكؿ أعماؿ  دكرة المجمس أك ممثم

إلضافة إلى شخصيف مف عالـ الثقافة ، بالـ الثقافة دكرة المجمس أك ممثموشخصيف مف عا

مف نفس المرسـك فإف المجمس التكجييي يجتمع في دكرة عادية مرتيف  12كالكتاب كفي المادة 

كما يمكنو أف يجتمع في دكرة غير عادية  ،ألقؿ بناءا عمى استدعاء مف رئيسوفي السنة عمى ا

لة مجمس التكجيو حسب ، كتككف مداك ة الكصية أك بطمب مف ثمثي أعضائوبطمب مف السمط

 نفس المرسـك األخير لمناقشة كتحديد األمكر اآلتية : 
                                                 

 . 45. ص  2001ية لالستثمارات الثقافية ،شرؼ الديف ، عبد التكاب . المدخؿ إلى المكتبات كالمعمكمات . مصر : الدار الدكل  1
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، مشركع ككذا حصائؿ أنشطة السنة المنصرمةبرامج األنشطة السنكية كالمتعددة السنكات 

، التنظيـ كالنظاـ الداخميي كالنفقات، الحسابات السنكية الكشافات التقديرية لإليرادات الميزانية،

 .1كالكصايا ، قبكؿ اليباتعامة إلبراـ االتفاقيات كالصفقاتعة العمكمية، الشركط اللمكتبة المطال

 المدير :  -ب

نياء مياـ  234 -12مف المرسـك التنفيذم رقـ 15حسب ما جاء في المادة رقـ  فإف تعييف كا 

ي فتحدد ميامو ف 16، أما المادة مكمية يتـ بقرار مف كزير الثقافةمدير مكتبات المطالعة الع

 النقاط التالية :

 كيتصرؼ باسـ مكتبة المطالعة العمكمية ألنشطة كيعرضيا عمى مجمس التكجيويعد برامج ا ،

 .كيمثميا أماـ العدالة كفي جميع أعماؿ الحياة المدنية

 باستثناء المستخدميف مطتو كيعينيـ كينيي مياميـتحت س يكظؼ المستخدميف المكضكعيف ،

 .عييفالذيف ليـ طريقة أخرل في الت

  يعد الكشافات التقديرية لإلرادات كالنفقات كيبـر جميع االتفاقيات كالعقكد كالصفقات. 

  كيحضر اجتماعات مجمس التكجيو كيضمف تنفيذ مشاريع التنظيـ كالنظاـ الداخميييعد ،

ثراء األرصدة عمى كزارة الثقافة لممكافقة  .مداكالتو كيعرض قكائـ النشريات لتشكيؿ كا 

 ادات إلى مدير الممحقة الذم يتصرؼ فييا بصفتو آمرا بالصرؼ الثانكم يفكض االعتم. 

 

                                                 
، يحدد القانكف األساسي  2013مام سنة  24المكافؽ ؿ  1433رجب عاـ  3مؤرخ في  234-12مرسـك تنفيذم رقـ   1

 .10، ص  34لممكتبات الرئيسية لممطالعة العمكمية ، ع 
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 :التنظيم الداخمي  -ج

لقد تـ تحديد مصالح المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية بمكجب كزارم مشترؾ مؤرخ في أكؿ  

 كما ىك مبيف : 2009سنة  26كافؽ ؿالم 1430ربيع األكؿ عاـ 

 
 1( : الييكل التنظيمي لممكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية12الشكل )           

                                                 
1
، يحدد التنظيـ الداخمي لمكتبات المطالعة 2009ة فيفرم سن 26المكافؽ ؿ 1430قرار كزارم مؤرخ في أكؿ ربيع األكؿ عاـ  

 .العمكمية كممحقاتو


 مدير المكتبة الرئيسية لممطالعة
 العمومية

رئيسهكتبتالوطالعت

 العوىهيت

هصلحتهعالجت

الرصيذ

 الىثائقي

هصلحت

 اإلقتناءاث

قسنهعالجتالرصيذ قسنخذهتالوستعولين قسناإلدارةوالىسائل

 الىثائقيوتنويته

فرع

الىسائل

 العاهت

فرع

تالويزاني

 و

 الوحاسبت

فرع

 الوستخذهين

هصلحت

التنشيط

والتبادالث

 واألنشطت

هصلحت

تسيير

الرصيذو

 تىجيهه

هصلحت

اإلعالم

اآلليو

 السوعي

حتهصل

هعالجت

الرصيذ

 وصيانته
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 : مطالعة العموميةلم الرئيسية مكتباتالفي ميزانية التسيير  2.1.2

  : التمويل 

مطالعة العمكمية بضماف المكارد المالية لتحسيف ال الرئيسية مكتباتالتمتـز الجيات المشرفة عمى 

أنشطتيا كتسييرىا  فدكف ىذه المكارد يستحيؿ كضع سياسات لتكفير الخدمات  كتطكير

 كالتجييزات 

 ، حيث أف ضعؼ الميزانيات لمكتبات المطالعة العمكمية يشكؿ عائقا فيكمصادر المعمكمات

، تطكير المجمكعات كغيرىا، لذا يعتبر زاتتطكير المكتبة مثؿ صيانة المبنى، تطكير التجيي

 234 /12مف المرسـك رقـ  18كقد جاء في المادة  .1التمكيؿ عصب أساسي في أم مكتبة

بأنو تشتمؿ ميزانية المكتبات  2012مام  سنة  24المكافؽ ؿ 1433المؤرخ في رجب عاـ 

 : يميالرئيسية لممطالعة العمكمية عمى ما 

 : اليبات  ،الييئات العمكميةالدكلة كالجمعيات المحمية ك إعانة  في باب اإلرادات

 .كالكصايااإليرادات الخاصة المرتبطة بنشاطيا

 : نفقات التسيير، نفقات التجييز، جميع النفقات األخرل المرتبطة  في باب النفقات

 .2ابنشاطي

 

                                                 

 .49. ص  المرجع نفسو.  خديجة سمية، بكخالفة، ،الزاحي ، ناجية ، قمكح  1 
الذم   يحدد القانكف  2007سبتمبر سنة  18المكافؽ ؿ  1428رمضاف عاـ  6مؤرخ في  275 – 07مرسـك تنفيذم رقـ   2

 .10. ص  34، ع. لمطالعة العمكميةاألساسي لمكتبات ا
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 : مطالعة العموميةالرئيسية لممكتبات الخدمات وأىداف  3.2.2

 :مطالعة العموميةالرئيسية لممكتبات الخدمات  1.3.2.2

تيدؼ جميع العناصر كالمقكمات السابقة إلى خدمة المتردديف عمى المكتبة كعادة ما يزيد في   

 متمثمة فيما يمي :نجاح المكتبة الخدمات التي تقدميا كال

  :  خدمة اإلعارة 

تعتبر خدمة اإلعارة مف أىـ الخدمات التي تقدميا  مكتبات المطالعة العمكمية حيث تمكف 

 الركاد مف الكصكؿ إلى مجمكعات المكتبة بمختمؼ أنكاعيا كأشكاليا كتتمثؿ في :

 : اإلعارة الداخمية 

ييا المكتبة لإلطالع عمييا كاالستفادة كىي التي تمنح الكتب كمختمؼ المصادر التي تتكفر عم

   1منيا داخؿ المكتبة

 : اإلعارة الخارجية 

طريقيا ، حيث يتـ عف خصائي المكتبة العامة لممستفيديفمف أىـ الخدمات التي يقدميا أ

النمط مف اإلعارة يتكافؽ مف جية  ذا، كفؽ  ضكابط تحددىا المكتبة كىاالستخداـ الفعمي لممكتبة

تركيف في المكتبة الذيف ال يممككف الكقت الكافي لمجمكس فييا كاالستفادة مف مع ظركؼ المش

 2مصادرىا أك تككف حاجيتيـ لمكتاب كبيرة يقتضي كجكده لدييـ مدة كافية 

 
                                                 

 .133ص مرجع سبؽ ذكره .  . سمية،  الزاحي  1  
مصطفى ، فييـ . المكتبة العامة كالتنمية الثقافية : االستخداـ التكنكلكجي كأساليب التطكير . القاىرة : دار الفكر العربي     2

.58. ص  2010
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 ( خدمة اإلرشاد القرائي )الخدمة المرجعية (:2

يدؼ ىذه ، تة العمكميةمطالعالرئيسية لممكتبات الكىي مف أىـ الخدمات التي تضطمع بيا 

ككيفية التعرؼ عمى أماكف أكعية المعمكمات التي تريدىا في الخدمة إلى مساعدة الركاد 

كالبيبيكغرافيات كتقديـ اإلجابة  الصحيحة لمركاد كتتمثؿ أىداؼ  استخداـ الفيارس كالكشفات

 الخدمة المرجعية فيما يمي :

  اإلجابة عمى األسئمة كاالستفسارات الركاد. 

 صادر التي تحتكم عمى المعمكمات التي تمبي احتياجات الركادإلرشاد إلى الم. 

  تدريب المستفيديف عمى استخداـ األكعية المرجعية كمختمؼ مصادر المكتبة لمحصكؿ عمى

 .المعمكمات 

 اإلرشاد والتوجيو :( 3

، فيذه الخدمة تمثؿ مطالعة العمكميةالرئيسية لممكتبات الية في تعتبر مف الخدمات األساس

كمساعدتو  ريؼ بالمكتبة كمعرفة طمب المستفيد كمساعدتو لمكصكؿ إلى القسـ الذم يريدهالتع

، كما تعتبر ىذه الخدمة مف أىـ معاير الحكـ عمى كفاءة المكتبة أك عمى فيـ نظاـ المكتبة

 .1قصكرىا حيث يرشد المكتبي المستفيد كيرد عمى استفساراتيـ

 ( خدمة اإلحاطة الجارية :4

 ستفيد عمما بما يجرم في حقكؿ تخصصاتيـ مف تطكرات حديثة جارية كالتي أم إحاطة الم
                                                 

 .254 ، 252 ص . ص 2002. [ ،  تكالمعمكمات . ] د . ـ [ : ] د . النشار ، السيد السيد . دراسات في المكتبات   1
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، كيتـ إعالـ القراء كالباحثيف إما مف خالؿ تكجييـ إلى مبي احتياجاتو القرائية كالبحثيةكالتي ت

المكتبة أك مف خالؿ البريد العادم أك اإللكتركني لكؿ قارئ كذلؾ بعد التعرؼ عمى رغباتو 

 .اتوكاىتمام

 دمة التصوير واالستنساخ :( خ4

كتكغرافي لممطبكعات تكفر مكتبات المطالعة العمكمية أجيزة تصكير المستندات أم التصكير الف

، فيذه الخدمة تساىـ في حؿ مشكمة المراجع التي ال تعار خارج المكتبة ككذلؾ التي ال تعار

 .الدكريات كما ليا أثر كبير في تسيير البحث 

 ائي لممعمومات :( خدمة البث االنتق5

ات تعتبر خدمة البث االنتقائي لممعمكمات خدمة تقدميا المكتبة كفؽ تساؤالت الركاد عف المعمكم

حيث تجرم عممية البحث في مختمؼ أنكاع كأشكاؿ  التي تدخؿ في مجاؿ اىتماماتيـ،

الركاد بالمعمكمات الحديثة التي تكائـ  عات مف قبؿ مكظفيف مخصصيف إلعالـالمجمك 

 .1باتيـمتطم

 ( الخدمة البيبيوغرافيا :6

ىذه الخدمة تعني إرشاد كتكجيو الركاد بمختمؼ فئاتيـ إلى المكاد التي يمكف أف تساعدىـ في 

 الحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة بمكضكع ما كما تقدـ ليـ دليال بالمكاد الجديدة التي أضيفت

 .2إلى المكتبة 

                                                 


  .61، 60مصطفى ، فييـ . مرجع سابؽ . ص    1

2
 . 2000 ،ماف : دار صفاء لمنشر كالتكزيعلنكاسية ، غالب عكض . خدمات المستفيديف مف المكتبات كمراكز المعمكمات . عا   

.34ص . 
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 (  خدمة ذوي االحتياجات الخاصة :7

اقات في مجاؿ تجييزات خاصة لمركاد الذيف يعانكف مف إع ك المكتبات العامة بتكفير مكاد تمتـز

، يمكنيا تمبية زيف الذيف ال يقدركف قمب الصفحاتعسر القراءة كالعاجك ، القراءة كالمكفكفيف

، كأجيزة ة، كتب سيمة القراءكفير الكتب المطبكعة بحركؼ كبيرةاالحتياجات الخاصة  ليـ بت

، كعمى المكتبة أف تككف عمى دراية بكؿ الكتب الجرائد كالمجاالت المسجمةبصرية كسمعية 

التسييالت التي يكفرىا التطكر التكنكلكجي كالتي تخدـ القراء ذكم االحتياجات الخاصة  كيمكف 

لممكتبة تقديـ الخدمات لغير القادريف عمى السفر إلى المكتبة عف طريؽ المكقع اإللكتركني أك 

 . دمة التكصيؿ لممنازؿتقديـ خ

 ( خدمة محو األمية :8

رل معيـ ، باشتراؾ أطراؼ أخالمقدمة لممساىمة في محك األمية يمكف لممكتبيف تحسيف الخدمات

لمصادر المتميزة إلى ، فكؿ شريؾ يأتي بمنظكر فريد كمجمكعة مف افيما يقكمكف بو مف مجيكد

ي تكظيؼ المصادر كالطرؽ كاألساليب ميارة المكتبييف ف ، عمى سبيؿ المثاؿطاكلة العمؿ

 .1الضركرية لممساىمة في محك األمية 

 ( خدمات األطفال : 9

مطالعة العمكمية تحتاج إلى أشخاص مدربيف مينيا مع الرئيسية لممكتبات الإف خدمة األطفاؿ ب

  ، المسابقاتمخصصة لألطفاؿ مثؿ: ركاية الصحة، مسرح العرائسالخبرة في مجاؿ األنشطة ال

                                                 
 .126 ،  125 ص . ص المرجع نفسو.  خديجة،  بكخالفة ، يةسم،  الزاحي ، ناجية ، قمكح  1
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، عركض األفالـ كغيرىا مف األنشطة التي تساىـ في خدمة القرائي، الرسـ كالتمكيفإلرشاد ا

 .األطفاؿ كتثقيفيـ

 (  خدمة االنترنت :11

العالـ عمى مستقبؿ تمعب فيو التقنية المعمكماتية  دكرا  أنحاءلقد اتفؽ المكتبييف في مختمؼ 

كؿ إلى شبكة االنترنت كمديرم المكتبات أساسيا كمتزايد في عمميـ اليكمي مف حيث إتاحة الكص

كصانعي القرار بطريقة تساعدىـ عمى تطكير سياسة الكصكؿ إلى شبكة االنترنت كذلؾ عف 

: برامج الرقمنة  الؿ قنكات عمى شبكة االنترنت مثؿطريؽ تكفير المصادر المكجكدة مف خ

إتاحة طرؽ  ما أفكة االنترنت لتكصيؿ مصادر جديدة عمى شبك طرؽ كأيضا عف طريؽ  خمؽ

 .1الكصكؿ إلى شبكة االنترنت يجب أف تككف متاحة لمجميع بصرؼ النظر عف النكع

 : مطالعة العموميةلم الرئيسية اتمكتبالف اىدأ 2.3.2.2

دمات ككؿ أنكاع مطالعة العمكمية ىك تكفير المكارد كالخلم الرئيسية إف اليدؼ الرئيسي لمكتبة

الكسائط مف أجؿ اإلجابة عف االحتياجات الضركرية لمركاد مف أفراد كجماعات فيما يتعمؽ 

بالتعميـ كتنمية المعمكمات الشخصية ككذا قضاء أكقات الفراغ فييا كتتمثؿ ىذه األىداؼ في 

 .2التربية كالتعميـ كتنمية الثقافة الشخصية

                                                 
1
. 127. ص  المرجع نفسو.  خديجة،  بكخالفة ، الزاحي ، سمية ، ناجية، قمكح   

2
 les services de la bibliotéque publique : principes directeures de la ifla / unesco , avril 

2011.page 4,5,6.. 
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تعمؿ في المجتمع مف أجؿ تحقيؽ جممة مف  لثقافية التيافالمكتبة بذلؾ كاحدة مف المؤسسات  

 األىداؼ المتمثمة فيما يمي :

  إثراء المعرفة اإلنسانية كتنمية المعمكمات في مختمؼ فركع المعرفة. 

  يـ .بيف المكاطنيف عامة دكف تميز بينتحقيؽ تكافئ الفرص 

  دعـ النشاطات العممية كاالجتماعية كالتربكية. 

  ستغالؿ أكقات الفراغ في أشياء مفيدةتشجيع التعميـ  .المستمر كا 

  مجانا كتكفير إمكانيات البحث الحر كالثقافة   فيياإتاحة جميع مصادر المعمكمات المتكفرة

 .1يع كتدعيـ عادة القراء بأرصاد مختمفة األذكاؽ جالذاتية كتش

ة تسعى لرفع مطالعة العمكمية مؤسسات ثقافيلم الرئيسية مكتباتالكخالصة القكؿ ىي أف 

المستكل الثقافي لدل الفرد كالمجتمع مف خالؿ الجيكد التي تبذليا في تنظيـ كالتسيير لتقديـ 

بغض النظر عف الجنس أىدافيا كتمبية احتياجات الركاد خدماتيا لمركاد كالكصكؿ إلى تحقيؽ 

 كالسف كالمستكل التعميمي كالميني .

  مفاىيم وأساسيات حول التنشيط الثقافي 3.2

 : مفيوم التنشيط الثقافي ومكوناتو 1.3.2

 .قبؿ التطرؽ إلى مفيـك التنشيط  الثقافي ارتأينا إلى تناكؿ مفيـك الثقافة كالتنشيط 

 

 

                                                 

 
1
دارة المعمكمات . بنغارم : جامعة قازيكنس ،  يكنس ، عزيز    . 47 . ص 1994. التقنية كا 
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 : التعريف المغوي لمثقافة 

 .1، كثقفت الرمح أم قكمتمشتقة مف الفعؿ ثقؼ، ثقؼ الشيء بمعنى حذقوكممة الثقافة 

 : التعريف االصطالحي 

المعرفة كالمعتقدات كالفف كاألخالؽ كالقانكف ككؿ عمى  مؿتتعرؼ بأنيا ذلؾ المركب الذم يش

فيرل  "أما"سابكر ،2القدرات كالعادات األخرل التي يكتسبيا اإلنساف بكصفو عضكا في المجتمع

عبر سمككيات يتـ  ،لتي يتبادليا األفراد فيما بينيـيا إنجاز يتبمكر داخؿ جممة مف التفاعالت ابأن

 .3تداكليا كتناقميا عف طريؽ التنشئة كالتعميـ"

 : تعريف التنشيط 

ذلؾ   ، كما يقصد بوؿ  مف األعماؿيعرؼ في معجـ المغة العربية بأنو ممارسة صادقة لعم

 .4م يبذلو المتعمـ في سبيؿ انجاز ىدؼ ماالجيد العقمي أك البدني الذ

 مفيوم التنشيط الثقافي : 1.1.3.2

شراكيا في مزاكلة نشاطياىك عممية تحريؾ جماعة   .5سكاء كاف تربكيا أك اجتماعيا، معينة كا 

                                                 
1
 .111. ص 1999. بيركت : دار إحياء التراث العربي ،  2، ج3محمد ، جماؿ الديف ، إبف منظكر . لساف العرب . ط.  

2Thiebault , jean yves. Thèmes cultureles . 2 éd . paris : librairie vuibert , 2006 .p5. 

 ص .2007،  ، بيركت: الدار العربية لمعمـك 3.  . مج ، الطاىر. المكسكعة العربية لممعرفة مف أجؿ التنمية المستدامة ليب  3   

22. 
. ص   2009. السعكدية : دار الثقافة ،  21فرج ، عبد المطيؼ حسف . منيج المدرسة الثانكية في ظؿ تحديات القرف    4

245. 
. دليؿ تقنيات التنشيط الثقافي في المخيمات الصيفية لألطفاؿ . إيسيسكك : منشكرات  عبد المطيؼ كدام، ، رؼأش ، قادكس  5

 . 17. ص  2013المنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمـك كالثقافة ، 
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كما تعرؼ النشاطات الثقافية بأنيا النشاطات التي تعمؿ عمى تنمية التفكير ، أك رياضيا 

يساىـ في إثراء الكعي الفكرم لدل  أفأجؿ ، مف 1تجو اإلنساف كيبدعوعمى كؿ ما ينكتشتمؿ 

 2.المستفديف

حياء  إذا التنشيط الثقافي حركية كما قاؿ األستاذ  شباحي ميدم ما ىك إال طريقة لمنح الحياة كا 

 .3المكتبات في مجاالت التعميـ كالثقافة ،الترفيو ك التككيف الفكرم

 :  فيمكونات التنشيط الثقا 2.1.3.2

ات كىك الُمنِشط الثقافي أك الشخص القائـ عمى عممية التنشيط كالتثقيؼ بالمكتب:  الُمنِشط( 1

 كمف صفاتو ما يمي :

 : مثؿ المطؼ كالصدؽ كالتكاضع كالمرح كالتعاطؼ مع اآلخريف  الصفات الشخصية 

 : ـ كالعدؿ كالمكضكعية كالصرامةكالتقيد بالنظا الصفات االنضباطية 

 : كالقدرة عمى إثارة االىتماـ باألشياء كالمعرفة الكاسعة  كالشرح الكافر  الصفات اإلنتاجية

 كاإلفصاح عمى األسى كالدأب

 : كالمشاركة في األلعاب الصفات الترويحية. 

                                                 
 .115. ص مرجع سبؽ ذكره.  بكعديس ، عفاؼ   1
طالعة العمكمية بيف النظرم كالتطبيؽ . عيف الدفمى : المكتبة الرئيسية لمجادم ، عبد الرزاؽ .التنشيط الثقافي في المكتبات الم  2

 .15. ص 2016 ،عة العمكمية حمداف حجاجي لممطال
. التنشيط الثقافي في المكتبات الرئيسية لممطالعة العمكمية بيف النظرم كالتطبيؽ : ميارات المكتبي في  ميدم،  شباحي  3

.ص  2016 ،العمكمية . عيف الدفمى : المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية حمداف حجاجي  التنشيط الثقافي لمكتبات المطالعة

03. 
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 : 1 كالمظير الخارجي كالصكت الصفات الجسمية 

 * أنواع المنشطين : 

 ىك الذم يقـك بميامو عمى المستكل المحمي لمبمديةمحمي : المنشط ال -

 تكمف ميامو في إدراج الثقافة االجتماعية المحمية منشط اجتماعي ثقافي :  -

 يككف لو الدكر في إنجاز كتنظيـ لمختمؼ األنشطة الثقافية بحيث يبرزالمنشط الوسيط :  - 

 2.لمستو الشخصية كاالحترافية مف خالليا

 .كيقصد بو الركاد أك الجميكر المستيدؼ   ط:الُمَنشَ ( 2

 .كتتمثؿ كسائؿ مادية ك بيداغكجيا  (  وسائل مساعدة :3

كىك المكاف الذم تعرض فيو األنشطة أم مكتبة  ( الفضاء الذي يحتوي النشاط المقدم :4

 .3العمكمية  المطالعة

 : أنواع ومراحل إدارة التنشيط الثقافي 2.3.2

 : أنواع األنشطة الثقافية 1.2.3.3

تقسيميا حسب اليدؼ المراد ، يمكف المطالعة العمكمية عديدة كمتنكعةنجد أف نشاطات مكتبات 

 .أك حسب الفئات العمرية  ،تحقيقو، أك حسب الجميكر المستيدؼ

 
                                                 

1
  398. ص  1986. بيركت : دار األفاؽ الجديدة ،  2إبراىيـ ، أسعد  ميخائيؿ . مشكالت الطفكلة كالمراىقة . ط . . 

2
متاح  . 17.1383/05/2012الحىار المتهدن.ع.  ثقافت المنشط والتنشٍط السٍىسٍىثقافً الٍت . عبد الهادي ، مهداوي . 

 31:00على الساعت  27/2/2018أطلع علٍه ٌىم    www.ahewar.orgعلى الرابط

 .11ص  .المرجع نفسوشباحي ، ميدم .   3  

http://www.ahewar.org/
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 : المسابقات  

تكجو لمجميكر ، المسابقة ممكف أف جد محفزة لجميكر المكتبةىي نشاطات سيمة كلكنيا 

، كىذه المسابقات مف شأنيا أف تتيح إكساب المشترؾ في المكتبة، أك فئات خاصة أك عامة

 .1الركاد ميارات متعددة  مما يعكد عمييـ بالنفع في دراساتيـ الحالية كالمستقبمية 

 نقاش في مواضيع الساعة : ممتقيات لمحوار وال 

 مف خالؿ دعكة مختصيف في المكضكع كمنشط لمحدث يستطيع التحكـ في المجمكعة 

 : الندوات 

النادم كبو سميت دار الندكة  ، إذا جمعتيـ فيالندكة لغة : تعني الجماعة، فنِدكت القـك أندكىـ

 ألصؿ في الندكة أف تدكر كما كردت في لساف العرب  فالتجمع ىك األساس في المادة المغكية فا

أدبي أك حكؿ مكضكع أك قضية تشغؿ أذىاف مجمكعة مف المختصيف في مجاؿ عممي أك  

المكازنة بيف األفكار عمى  ،عكيد الركاد عمى  التفكير الكاعي. كتيدؼ الندكات إلى ت2اجتماعي

 3أساس اإلقناع ، تنمية ممكة اإلستماع كاإلنصات

 

 

                                                 


1
. ص  1998مية . اإلسكندرية : دار الثقافة العممية ، مكسى ، غادة عبد المنعـ . دراسات في مكتبات المؤسسات التعمي   

150. 
السيد راشد . المكتبة المدرسية كدكرىا في تفعيؿ ميارة االستماع  باستخداـ إستراتجية ما كراء  ،السعيد مبركؾ ، نكر، إبراىيـ   2

 . 234. ص   2014اإلسكندرية : دار الكفا لدنيا الطباعة كالنشر ،  . المعرفة
 .61ص   . 2002لدل األطفاؿ . عماف : دار الصفاء ،   حساف . تشجيع عادة القراءة يدية،عبا   3
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 : رحمة حول العالم 

ـ عرض عمى مجمكعة مشتركيف ، كتقديمف المكتبة حكؿ القاراتمف الركاد قراءة كتب الطمب  

 .، أك قارة ما بالتعريؼ بيا كبخصكصياتيا مف سكاف كتضاريسبمد ما

 : ورشات الكتابة والقراءة 

 ع فيو عدد األشخاص لتعمـ الكتابة، كتسمح ليـ مف االنتقاؿكرشة الكتابة عبارة عف مكاف يجتم

ف يككنكا أشخاص مستيمكيف )قراء( إلى كضعية منتجيف )كتاب أك ِمؤلفيف( مف مرحمة أ

 1، أك حب ترؾ أثر لمشخص الذم يكتبع مف الك رشات إلى رغبات التعبيريستجيب ىذا النك 

 مناقشة الكتب وعرضيا 

، كتتـ مية  إلى تطكير االستبعاد كالفيـىك نشاط يسيـ في تنمية قدرات األفراد النقدية كالتحمي

 اكم اقشة الكتاب في مكاجية الجميكر كالرد عمى األسئمة كاالستفسارات المتعمقة بيذا الكتابمن

 .2يمنح لممكتبي فرصة معرفة محتكل الكتاب بدكف اإلطالع عميو 

 :  النشاط المسرحي 

مف ىك ذلؾ النشاط الذم يمارسو األطفاؿ كالتالميذ كيتدربكف مف خاللو عمى ممارسة أنكاع 

 ، كمكاجية الجماىير كالقدرة عمىلقاء كالخطابة كالتأليؼ كاإلعداداإلاءة المعبرة ك الفنكف كالقر 

 .3الشخصيات كالتعبير عنيا تجسيد
                                                 

 .4 . ص  المرجع نفسوشباحي ، ميدم .          1
2    www.loire-mediatheque   fr/medias/conseil generalloire en rhone-alpes-consulté le 25-02-

2017 l’ heur 17 :30  
 .124.ص . 1998. النشاطات التربكية بيف األصالة كالتحديث . عماف مجدالكم ،  عبد العالي،  رسمي  3

http://www.loire-mediatheque/
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 : األلعاب 

 .1مف الميـ تكفير العاب ترفييية في مكتبات المطالعة العمكمية لمختمؼ األعمار 

  : المحاضرات 

تناكؿ قضية أك مكضكع مرتبط بمناسبة تعد المحاضرات مف أىـ النشاطات المتميزة كفييا يتـ 

بعض 2،أك الحديث عف كتاب جديد ذا أىميةأك مرتبط بالكاقع االجتماعي أك قضية طارئة 

 المحاضرات يمقييا مدير المكتبة كأعضاء ىيئتيا في داخؿ المكتبة كبعضيا يمقييا أعضاء ىيئة

اضرات األخرل يمقييا في ، كما أف بعض المحنكادييـ أك عمى منضمات اجتماعية المكتبة عمى

كبجدر  3المكتبة محاضركف مدعككف مف الخارج كيستحسف أف يككنكا مف البارزيف في ناحية ما

 . 4ف مكعد المحاضرة مع تحديد العنكاف كمدل الفائدة المرجكة منياعبأميف المكتبة أف يعمف 

 : المعارض                                                                      

أف الكثير  األطفاؿ لممكتبة كما كجذبالمعرض كسيمة ىامة مف كسائؿ التكجيو القرائي  يعد

 المكتبات تقـك بإعداد معارض عامة في المناسبات الدينية أك األعياد  مف 

                                                 
 .8 ، 4. ص   المرجع نفسو. شباحي ، ميدم   1
دانية الجزائر العاصمة نمكذجا  عبد اليادم ، محمد . مكتبات األطفاؿ في الجزائر : كاقعيا ، أدبيا كمردكدىا التربكم دراسة مي  2

.  2004أطركحة مقدمة لنيؿ  دكتكراه دكلة : جامعة الجزائر : كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، قسـ عمـ المكتبات كالتكثيؽ 

 . 421ص  
 .250  . ص المرجع نفسوالسيد راشد .  ،السعيد مبركؾ ، نكر ، إبراىيـ  3

  . 101ذكره . ص  . مرجع سبؽ ، أنكر عمر بدرأ  4 
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 . 1اكاالحتفاالت أيض الكطنية 

 : العروض السينمائية 

مة متميزة لتشجيع الجميكر لالنتفاع بمكادىا تشمؿ العركض السينمائية عركض الفيديك كىي كسي

كخمؽ المتعة الثقافية كالفنية كاالرتقاء بالمستكل الفني كالركحي لممكاطف كيشترط في ىذه 

، كيغمب عمى ىذه العركض كاألخالقية كتراعي الشعكر العاـ العركض أف تناسب المثؿ العميا

 .2بكاسطة متخصصيف في ىذه المجاالت التعقيب كالمناقشة كتحميؿ الجكانب الفنية كالعممية

 : األبواب المفتوحة 

مف الميـ تنظيـ أبكاب مفتكحة عمى المكتبة يسمح فييا لمجميكر بزيارة العديد مف األماكف التي 

 3 ال يسمح أك لـ يسبؽ لركاد المكتبة بزيارتيا ، كىذا ما يسمح ليـ باكتشاؼ المكتبة

 

 

                                                 
 .49. ص  سبؽ ذكرهمحمكد ، عباس طارؽ . مرجع   1
  صسي.9. ص  المرجع نفسوشباحي ، ميدم .   2

3
 .10. ص  المرجع نفسوشباحي ، ميدم .    
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 1النشاطات الثقافية في مكتبات المطالعة العمومية: 13الشكل البياني رقم            

 

 

 

                                                 
1
عالـ التنشيط الثقافي في المكتبات الرئيسية لممطالعة العمكمية بيف النظرم كالتطبيؽ : اإل ممتقى حكؿمساعدية ،عبد الرزاؽ .  

الجديد كدكره في تفعيؿ عممية التنشيط الثقافي بالمكتبات الرئيسية لممطالعة العمكمية في الجزائر . عيف الدفمى : المكتبة الرئيسية 

 . 07ص  .2016لممطالعة العمكمية  حمداف حجاجي ، 



 

 مسابقات

ملتقيات 
أبواب مفتوحة على  وندوات

 المكتبة
 

والكتابة ورشات القراءة   

األلعاب 
 الترفيهية

 النوادي

 المسرح

معارض 
 الكتب

أفالمعرض   

  عناصر مشروععناصر مشروع
TTIIEECC  

يفيف  لنشاطات الثقافيةلنشاطات الثقافيةاا   
    مكتبات مكتبات 
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النشاطات الثقافية المقدمة في المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية  :14رقمالشكل 

 .1الجزائرية 

منيا رئيسية في الجزائر مكتبات المطالعة الفي نشاطات المقدمة لىناؾ أسس تحدد طبيعة ا

  مايمي:

 عمى أساس ما يقدـ في الدكؿقكانيف كتعميمات كزارية ،. 

 كأكلياء األمكر كجميكر المكتبة إقتراحات مف طرؼ المختصيف. 
                                                 

1
 .15. ص  المرجع نفسومساعدية ، عبد الرزاؽ .  
 
 


للمجتمع نشاطات ثقافية عامة  
 مو

 

لألطفال  نشاطات ثقافية خاصة   
 م

 امللتقيات والندوات ألعاب تعليمية وترفيهية

 مسابقات حماضرات املناسبات الدينية، والوطنية

 معارض الكتب املسرح

ات نقديةقراء قراءة قصص ترفيهية  

 عرض األفالم عرض أفالم ورسوم متحركة

 أمسيات شعرية الرسم واألشغال اليدوية
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 :مراحل إدارة التنشيط الثقافي 2.2.3.2

، التنظيـ كالتكجيو كالرقابة ليذا العمؿ مية التخطيطنظيـ البد مف كجكد عمفي أم عممية أك ت 

 .حتى يمر في أحسف الظركؼ ليحقؽ األىداؼ المرجكة التي أقيـ مف أجميا 

 

 

 

 المتابعة

 

 التوجيو

 

 التنظيم

 

 التخطيط

 متابعة التنفيذ -

 المراقبة -

 التقييـ -

 التحفيز  -

 االتصاؿ -

 القيادة -

 الترتيب كالتنسيؽ -

 سائؿتنظيـ الك  -

تكزيع المياـ      -

 كاألدكار

 تحديد األىداؼ -

 الكسائؿ -

 المكارد البشرية -

 بناء اإلستراتجية -

 اتخاذ القرارات -

 

 1: مخطط توضيحي لمراحل إدارة التنشيط الثقافي 15رقم الشكل                

 

  : تحديد األىداؼ إلدارة الحديثة عبارة عف عممية تحديد لمف الكظائؼ الرئيسية  التخطيط

جراءات التنفيذككضع الس عداد الميزانية التقديرية ككضع البرامج الزمنية ياسات كطرؽ عمؿ كا  ، كا 
                                                 

1
 .  5 . ص 1993عماؿ : الكظائؼ ك العمميات . بيركت : الدار الجامعية ، سالمة ، أبك قحت . إدارة األ  


 مراحل إدارة التنشيط الثقافي
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فالتخطيط عمى المدل  ،1، كقد يككف عمى المدل القريب أك البعيدلتحقيؽ األىداؼ المكضكعة

مكتبة أكثر ، يحتاج إلى دراسات دقيقة كيجعؿ مستقبؿ المستقبؿلمالبعيد يقصد بو التخطيط 

أما تخطيط المدل القريب فيك يغطي فترة زمنية قصيرة ال تزيد عف سنتيف يتميز بالدقة  ،2ضماف

 .3كالكاقعية

  إذ ييتـ بتحديد كحصر ثانية في سمسمة الكظائؼ اإلداريةيعتبر التنظيـ الكظيفة ال : التنظيم ،

 قساـ أك كحدات إدارية ، كتنظيـ القكل العاممة في أكجو النشاط لتحقيؽ أىداؼ المكتبةأ

 .4كتقسيـ العمؿ كتحديد خطكط االتصاؿ كالسمطة المسؤكلية فيما بينيـ

  يعرؼ التكجيو بأنو الكظيفة لإلدارة التنفيذية التي تنطكم عمى قيادة األفراد كاإلشراؼ: التوجيو 

تماميا  رشادىـ عمى كيفية تنفيذ األعماؿ كا    .5عمييـ كتكجيييـ كا 

  إف رقابة بأنيا " قياس األداء كتصحيحو مف أجؿ التأكد مف أىداؼ المكتبة تعرؼ ال: الرقابة

، أك ىي مجمكعة مف د نفذت كتـ إنجازىا بشكؿ الصحيح تحققت كأف الخطط المكضكعة ق

                                                 
1
.  1994دياب ، حامد الشافعي . إدارة المكتبات الجامعية : أسسيا النظرية كتطبيقاتيا العممية . القاىرة : دار غريب لمنشر ،  

 . 102ص 
دار صفاء لمنشر كالتكزيع   :بات كمراكز المعمكمات . عماف أميف . مبادلء إدارة المكت ،ربحي مصطفى ، النجداكم ،عمياف  2

 .296 .  ص2005
3 hick warmer , tilim alma . managing multimedia libraries.london: M bowke, 1977.p.76..  

. ص   2002نشر كالتكزيع ، إدارة كتنظيـ المكتبات كمراكز مصادر التعمـ . عماف : دار صفاء لم .عمياف ، ربحي مصطفى   4 
111. 

 .  263. ص 1999بشير . أسس اإلدارة الحديثة : نظايات كمفاىيـ . عماف : دار اليازكرم ، ، لعالؽ  ا  5
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ارنة مع ما حددتو الخطط األعماؿ التي تيدؼ إلى مراجعة ما تـ عممو كقياس مآتـ إنجازه بالمق

 .1ارات الالزمة لتصحيح أم انحراؼ عف الخطة ، كمف ثـ اتخاذ القر كاألىداؼ

 :: خصائص التنشيط الثقافي3.2.2

     متمثمة فبما يمي:إف لألنشطة الثقافية  العديد مف الخصائص كالمميزات  

 : مكجية دائما ما تككف في المناسبات كليست دائمة بالمقارنة مع بقية الخدمات ال دورية

 لمجميكر 

 : اإلعالمية كالتربكية ك لجذب أكبر عدد مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ الثقافية متنوعة ،

 ممكف مف الجميكر بما فييـ األميف

 : اث كالتكيؼ السريع مع طبيعتيا المناسبة يحتـ عمييا التفاعؿ مع األحد التكيف والتفاعل

 الثقافية  ، أكتطكر التركيبة االجتماعية لمسكاف، مثؿ المستجدات

 التجديد المنتظـ لمنشاطات مف أجؿ ضماف فائدة الجميكر كتفادم الرتابة كالممؿ  

  أىمية وأىداف التنشيط الثقافي ومتطمباتو وأثره 4.2

 : أىمية التنشيط الثقافي1.4.2

 لمتنشيط الثقافي أىمية كبيرة متمثمة فيما يمي :

 كسب كفاء المستعمميف كجذب جميكر جديد. 

 إثارة كتحريؾ فضكؿ، معارؼ، حب االستكشاؼ، كالترفيو. 

                                                 
1
.217. ص2001ىمشرم ، عمر أحمد . اإلدارة الحديثة لممكتبات كمراكز المعمكمات . عماف : دار صفاء ،  
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 كتثميف مختمؼ أرصدة المكتبة ؼ بالثراء الكبير لإلنتاج الفكرم، التعريتطكير المجمكعات ،

عطاء صكرة دينامكية كحيكية عف المكتبة   .كا 

  معركفة كحيكية كجذابة لدل السكافأخذ مكانة. 

  التمكقع بيف الِمؤسسات كالسمطات الكصية كتحسيف صكرة المكتبة لدل السمطات المحمية 

، الثقافية  االقتصادية  كية الثقافية في المجتمع مف خالؿ: التنمية االجتماعيةالمساىمة في الحر 

 .1كمختمؼ أبعادىا

 ثقافي فيما يحققو المستفيديف مف المكتبة مف صقؿ لشخصياتيـ كتغير إذا تكمف أىمية التنشيط ال

 .قدراتيـ كتنمية مكاىبيـ 

 : أىداف التنشيط الثقافي  2.4.2

ف خالؿ بعث النشاطات لمكتبة المطالعة العمكمية ىدؼ كبير تسعى جاىدة لتحقيقو كذلؾ م

انقباض كتكسبيـ فضال عف فكسيـ لتنشرح بعد ممؿ ك الثقافية اليادفة لتريح عقكؿ الركاد كتبسط ن

اجتماعية تمكنيـ مف االندماج يارات عقمية كلغكية كحسية كحركية، كعاطفية ككجدانية ك ذلؾ م

فيـ بحاجة في الحياة  في المجتمع كتقكم فييـ الشعكر باالنتماء إلى الجماعة كضركرة التعاكف

رساء فييـ  2إلى التركيج عف النفس ، ككسب  أنشطة ثقافية متنكعة تساىـ في تكعية فكرىـ كا 

، كتب كسائؿ بصرية اؿ تقـك بتأميف مكاف يتضمف ألعابعادة إرتياد المكتبة ككذلؾ بنسبة لألطف

                                                 

 .  6 ص .المرجع نفسوشباحي ، ميدم .   1.

 .13. ص مرجع سبؽ ذكرهسيساني ، رابح .   2 
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ع عمييا ككذلؾ ىدفيا ، مكارد األطفاؿ كلذكييـ  ككذلؾ تأميف مكاف غني بالمطالعة لتشجيسمعية

 .1يكمف في تطكير ميارات المغة العربية كالمغات األجنبية األخرل

 : متطمبات التنشيط الثقافي وأثره في المكتبة 3.4.2 

 : متطمبات التنشيط الثقافي 1.3.4.2

 الثقافي مف بينيا ما يمي : لمتنشيطىناؾ متطمبات كثيرة 

 : حب المينة  

ي ، فيسمح لمجماىير باالندماج فا بيف األعماؿ الثقافية كاألشخاصالمكتبي ىك بمثابة كسيط م

، فمينتو النبيمة التي تسعى إلى االرتقاء بالمجتمع كالتقدـ الثقافة كيساعدىـ عمى اكتسابيا

عميو أف يحب لذلؾ  ،بعاد بعيدة األمد كعميقة في نفس تربكية تعميمية  تثقيفيةالحضارم ، ليا أ

 .مينتو أكال كقبؿ كؿ شيء حتى يككف  لو الحافز كالقدرة عمى اإلبداع 

 : اإليمان بقدرة التنشيط الثقافي 

تقكؿ الحكمة " االعتقاد بإمكانية الكصكؿ إلى اليدؼ و أكال كقبؿ كؿ شيء عميو أف يحب مينت

التنشيط الثقافي عمى التأثير في بيئة المكتبة  كأىميتو  أكؿ خطكة لبمكغو " أم اإليماف بقدرة ىك

 .مف أجؿ التسكيؽ ليا كزيادة عدد الركاد المستفيديف مف خدماتيا

 : الثقة في النفس 

ضركرية جدا لنجاح أم عمؿ    مة كالمف الميـ جدا اتصاؼ المكتبي ببعض مف الصفات المي

، ىذه الصفات ـ استصغارىا، كتقدير الذات كعدعمى الخصكص في الثقة بالنفس تمثؿ، تنشاط

                                                 

 . 22. ص  2009السبيؿ . التنشيط في المكتبات العامة : نصائح عامة كاقتراحات محددة . ] د.ـ . [ : الشرؽ األكسط ، ا  1  
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تجعؿ المكتبي قادر عمى اإلبداع كلمبادرة في اقتراح كتخطيط كتنظيـ مختمؼ النشاطات الثقافية 

 .داخؿ المكتبة 

 : الشخصية القيادية 

، كسمككيـ كأفكارىـ  مشاعرىـيو األفراد كالتأثير عمى القيادة ىي عبارة عف عممية قياـ القائد بتكج

، الفئة األكلى تتمثؿ في األفرادمف  لمكتبة العامة التأثير عمى نكعيفكعمى المكتبي في ا

الجميكر المستعمؿ لممكتبة أم عميو التأثير في الركاد سكاء كاف ىك طرؼ في النشاطات 

لعامميف بالمكتبة الذيف عميو الثقافية كفاعؿ فييا أك مجرد منظـ ليا  أما الفئة الثانية فتتمثؿ في ا

التأثير فييـ مف أجؿ كسب ثقتيـ كتحريؾ مشاعرىـ كتكجيو انفعاالتيـ كتكحيد جيكدىـ في 

؟ أفراد جيشؾ: كيؼ استطعت أف تمنح الثقة في ؿ نابميكفػأح التنشيط الثقافي " سصالح إنجا

كمف  1: تعمـقمت لو فقاؿ كنت أرد بثالث: مف قاؿ: ال أقدر قمت لو حاكؿ، كمف قاؿ: ال أعرؼ

كاف ممؾ كبالتالي كاف يستطيع أف يأمرىـ بتنفيذ ما  فنابميكفقاؿ : مستحيؿ قمت لو جرب" 

يطمبو دكف نقاش لكنو اختار أف يككف قائد جماعيا كليس متسمطا باكتساب ثقة ككد جيشو  

اع كالعمؿ ككذلؾ المكتبي عميو أف يفعؿ بأف تككف لو ميارة التأثير عمى اآلخريف كقكة اإلقن

 .بركح الجماعة في سبيؿ تفعيؿ التنشيط الثقافي 

  :عمى المكتبي أال يكتفي بما يحصمو مف معارؼ كميارات كتقنيات  التعميم الذاتي المستمر

ـ الرسمي األكاديمي داخؿ الجماعة، فاألحداث تتسارع كالعمـك في إطار التككيف أك التعمي

 . 1تو كأفكاره، لذلؾ عميو أف يضمف تجديد معمكماتتطكر

                                                 
 .7ص   .ميدم . مرجع سابؽ  شباحي ، 1
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 : الثقافة الواسعة 

الكاسعة كمختمؼ العمـك مف الميـ جدا أف تككف لممكتبي صفة االنفتاح عمى الثقافات 

، كعمى المكتبي العامؿ بالمكتبات العامة التي مف خصكصيتيا أف جميكرىا مف كالتخصصات

تنكعة، لتمس أف ينظـ نشاطات في مكاضيع م، إذ عميو لركاد الذم يشمؿ كؿ فئات المجتمعا

 ، لذلؾ صفة الثقافة الكاسعة أك التفتح عمى مختمؼ الثقافات تساعده كثيرا في ذلؾ فئات مختمفة

 : التخطيط اإلستراتيجي 

، يقـك عمى تحديد أىدافيا كرسـ الطريؽ لمكصكؿ خطيط عممية ميمة جدا في أم مكتبةيعتبر الت

ثمرات التنشيط الثقافي ال تجنى بسرعة  كبما أف  ،يا كمع اإلمكانيات التي تسيؿ ذلؾإلى تحقيق

ىذا األمر يحتـ عمى المكتبي أف يتمتع  1،تظير إال بعد أجياؿ كسنكات طكيمةكنتائجو قد ال 

، تمكنو مف اتخاذ قرارات إستراتيجية كفعالة لخطط اإلستراتيجية بعيدة األىداؼبميارة رسـ ا

تخطيط اإلستراتيجي إذ ما أراد أف يسيـ في كمناسبة لذا عمى المكتبي التمتع بميارات التفكير كال

 1الحركية الثقافية كالفكرية التنمكية لممجتمع الذم ينتمي إليو

 :التفاعل مع الجميور 

ألم مؤسسة ميما كانت طبيعة عمميا، أك أىدافيا المراد التعرؼ عمى البيئة ميـ جدا بالنسبة 

، لذلؾ ال ستعمؿ لياكلى في الجميكر الم، كالبيئة الخارجية لممكتبات تتمثؿ بالدرجة األبمكغيا

يمكف كضع أم خطة إستراتيجية ألم تنشيط ثقافي مف دكف المركر عمى  تحديد خصكصيات 

، لذلؾ عمى المكتبي دقة المالحظة كالقدرة ات ىذا الجميكر كالتعرؼ عميو جداطبيعة كمميز 

                                                 
1
 .8. ص   المرجع نفسوميدم .  ،شباحي  
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ـ العميقة كالتخطيط عمى االندماج كالتفاعؿ مع األفراد الكتساب ثقتيـ كمعرفة حاجياتي

 .لمنشاطات الثقافية التي تراعي خصكصياتيـ كمتطمباتيـ 

 : العالقات العامة 

تعامؿ المكتبي مع الركاد كسمككو كطريقة تصرفو معيـ تدخؿ بشكؿ شعكرم أك ال شعكرم في 

ىي ، فحسف االستقباؿ كالمعاممة الجيدة كاألداء الفعاؿ أييـ عف المكتبة كالمكتبيف عمكماتككيف ر 

 .1أقكل أنكاع العالقات العامة التي تؤدم لرضا ركاد المكتبة

  اليقظة: 

ميارة اليقظة كىذا لعدة د مف أجؿ ضماف نجاح المكتبي في التنشيط الثقافي البد مف كجك 

 ، كمكجية لفئة معينة مف المجتمع أكطات الثقافية تككف محددة األىداؼأسباب منيا أف النشا

، كيعتبر الجميكر بيئة المكتبة كعمى المكتبي أف يككف يقضا مكتبةالجميكر لتحقيؽ أىداؼ ال

باتجاىو كرصد كؿ تحركاتو كالمتغيرات التي قد تطرأ عميو ليتمكف مف مكائمة نشاطات المكتبة 

 .، حتى تمقى صدل ككقع إيجابي لديوتو كاىتماماتو المتغيرةو كميكالالثقافية كتكييفيا كفؽ حاجيات

 ئل :إيجاد الحمول والبدا 

كاجية كؿ ال يمكف لممكتبي إذ ما أراد إنجاح برامجو الثقافية مف التمتع بميارات إعداد البدائؿ لم

حضر مسبقا البدائؿ لمكؿ ، لذلؾ مف الميـ جدا بالنسبة لو أف يغير المتكقعة المستجدات

 .كتككف ىذه البدائؿ متكافقة كمناسبة لطبيعة الحدث أك النشاط المقدـ النشاطات

 

                                                 


1
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 ويق :التس 

، خدماتي ثقافي جدا لنجاح أم نشاط ميما كاف نكعو، اقتصادمالميارة التسكيقية عامؿ ميـ 

، كالنشاطات ممتازة لكف إف لـ يتـ ف كؿ األمكر كاالستعدادات مضبكطة، كالبرامج جيدةفقد تكك 

عالـ الجميكر بياالتسكيؽ ل فقد يجد  ، أك إف لـ يتـ تحفيزه كجذبو لالستفادة منيايذه النشاطات كا 

المكتبي نفسو يقيـ ىذه النشاطات فقط لمعامميف بالمكتبة كفي غياب تاـ لمجميكر المستيدؼ 

منيا،كلقد عرؼ التسكيؽ قفزة كبيرة جدا خاصة بعد التطكرات التكنكلكجية الحديثة في كسائؿ 

االتصاؿ كاإلعالـ ليذا عمى المكتبي أيضا التحكـ في ميارات التسكيؽ بشقيو التقميدم 

اإللكتركني كتكظيفو لحسف التركيج لمنشاطات الثقافية المقامة داخؿ المكتبة لضماف أف تمس ك 

 .1ىذه النشاطات أكبر عدد ممكف مف الجميكر المستيدؼ 

  :سير النشاطات الثقافية 

كجكد المكتبي المشرؼ عمى تنظيـ األنشطة الثقافية أثناء إقامتيا ضركرم جدا كىذا حتى يتأكد 

في الحاالت ، أك لتدخؿ أف كؿ األمكر مضبكطة كفي أماكنيا، ك ير الحسف لياسبنفسو عمى ال

ف ألف ىذا يعطي انطباع ، كما عميو أف يقـك بنفسو باستقباؿ المدعكيالخاصة كالتعامؿ معيا

 .إيجابيا عمى كيفية تقديـ األنشطة كعرضيا ، كيرفع مف معنكياتيـ كيؤثرحسف لدييـ

  :تقويم األنشطة الثقافية 

غطية ف تقكيـ األنشطة الثقافية المقامة كالمنظمة مف طرؼ المكتبة مف عدة جكانب مثؿ : التيمك

سير  ، عدد الحضكرالعممية لممكضكع المتطرؽ لو، الظركؼ التي يمر بيا النشاط، اإلبداعات
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لفئات ، أك االفئات العمرية التي مسيا النشاط، عدد اآلراء كمدل الرضا، التحقؽ أك المالحظة

عدد  ،، الصحافة كاالستشياد بالحدثتماعية كالمينية، الجميكر الجديد، أدكات االتصاؿاالج

، مف أجؿ معرفة نسبة ؿ اإلحصاء كالمقارنة بيف السنكاتالعركض كالبرامج المنشكرة كمف خال

، كبالتالي معرفة األسباب ت القراءة أك االشتراؾ لمفعالياتالزيادة أك االنخفاض في معدال

 .1حميا أك معرفة نقاط القكة لدعميا كالمشاكؿ ل

 : مطالعة العموميةلم الرئيسية  مكتباتالأثر التنشيط الثقافي في  2.3.4.2

، ككجكده ال يعني عف أثره كلكف أثره يدؿ عمى قيمة كجكده ككذلؾ األمر لكؿ إنساف كجكد ك أثر

، ككجكدىا ىذا البد أف يككف لعة العمكمية فيي مؤسسة ليا كجكدمطالم الرئيسية لنسبة لممكتبةبا

إف الخدمات المقدمة مف طرؼ المكتبة تعكد  .ثبت أىميتيا كمكانتيا في المجتمعلو أثر لت

، بنشر الكعي كالعمـ كالتربية في أكساطو  لمجتمع ككؿ مف خالؿ تثقيؼ أفرادهنتائجيا عمى ا

ميا عكائد جد ميمة مف أجؿ سير كتطكر كتنمية مستدامة لممجتمعات كاألفراد كمف كىي ك

مطالعة العمكمية يعتبر مف بيف أىـ الكسائؿ لم الرئيسية مكتباتالفإف التنشيط الثقافي في  ،الباب

التي تساعدىا عمى تحقيؽ ذلؾ كىك بذلؾ كظيفة إجبارية كضركرية كليس ثانكية أك اختيارية 

، مف جديد المكاضيع لثقافية تعتبر بمثابة فرصة مف أجؿ إعادة إحياء كتنشيطفاألنشطة ا

عالـ الركاد بكجكدىا  الشخصيات. كيمكنيـ إيجادىا بالمكتبة، كأنيا تشكؿ رأس ماؿ فكرم كا 

، كما تعتبر فرصة لمبحث الجماعي أك المشترؾ يؼ بالرصيد كالمصادر المتاحة بيا، كالتعر ميـ

ستراتيجية البحث كالقراءة، كما أف تنظيـ األنشطة لمم تمما يقدـ معمكما شتركيف حكؿ كيفية كا 

                                                 
1
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يزيد مف الكعي باليكية الكطنية  كاحتراـ مختمؼ الثقافات كالقيـ مف خالؿ مساىمتيا في الحكار 

بيف الحضارات كىذا يتـ بفضؿ تنظيـ عدة أنشطة تدعـ ذلؾ عمى غرار المحاضرات كالندكات 

 ،تعتبر معارض الكتب أىـ كسيمة لمتعريؼ بمجمكعات الكتب كتثمينيا كالدكرات التدريبية كما

مف أجؿ تحفيز الركاد عمى استعماليا كاإلطالع عمييا كما يبرز دكر التنشيط الثقافي كأثره في 

الجانب الثقافي في التعريؼ بالمؤلفيف كأعماليـ كمؤلفاتيـ، كتثميف المجمكعات كفي الجانب 

كالتعارؼ، النقاش، تبادؿ  الثقافية بمثابة أماكف أك مناسبات لمقاء تعتبر األنشطة االجتماعي

، أما في الجانب مختمؼ طبقات أك مستكيات المجتمع ، كالتعدد الثقافي معالثقافات كالميارات

 .1، كالتأليؼ افية مف اكتشاؼ المكاىب في الشعرالثق األدبي أك الفني كإلبداعي فتكمف األنشطة

ذلؾ مف بيف أىـ اآلثار اإليجابية التي تخمفيا األنشطة الثقافية أنيا تجعؿ ، ككأك النشر الفردم

 األشخاص يكتشفكف المكتبة خاصة بالنسبة لمذيف لـ يسبؽ ليـ زيارتيا أك االشتراؾ فييا أك

 ، كؿ ىذا يعطي صكرة ديناميكية كحيكية عفكفاء المستعمميف كجذب جميكر جديدكسب 

 2 يكية كسط محيطو.المكتبة كأخذ مكانة مرمكقة كح

مطالعة العمكمية كيمثؿ نقطة قكية في لم الرئيسية مكتباتالإذا لمتنشيط الثقافي دكر ميـ في 

  جذب مختمؼ الركاد إلى المكتبة.

                                                 

 
1
 .10. ص   المرجع نفسوميدم .  ،شباحي    
 .11. ص   المرجع نفسوشباحي ، ميدم .    2
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 بطاقة فنية عن والية مستغانم  1.3

 : تعريف والية مستغانم 1.1.3

، عاصمتيا مدينة األبيض المتكسط مستغانـ ىي إحدل كاليات الجزائر، المطمة عمى البحر كالية

، كىي ثاني أىـ مدينة في لساحمية، بحيث تتمتع بجماؿ رائعمستغانـ كتعتبر مف أىـ المدف ا

 1990أفريؿ  07المؤرخ في  90/90الغرب الجزائرم بعد مدينة كىراف كيعرفيا القانكف رقـ 

خصية المعنكية كاالستقالؿ المتعمؽ بالكالية عمى أنيا " جماعة محمية إقميمية عمكمية تتمتع بالش

 ، كىي تشكؿ أيضا مقاطعة إدارية لمدكلة .المالي

 : : موقع والية مستغانم 2.1.3

 يحدىا مف  ²كـ 2269ؿ الغربي مف الجزائر كتغطي مساحة قدرىا تقع كالية مستغانـ في الشما

 كالية  شمؼ كغميزاف   الشرق :  -

 كالية غميزاف كمعسكر  الجنوب : -

 كالية كىراف   الغرب   : -

 البحر األبيض المتكسط   الشمال : -

 : نبذة تاريخية عن والية مستغانم  3.1.3

، فأطمؽ عمييا عدة أسماء منيا مكريس تاقا ثـ مستغانـ عدة تسميات عبر التاريخ لقد عرفت 

، كأصبحت مستغانـ كالية في عيد االحتالؿ الفرنسي غانـ ثـ مسؾ الغنائـ ثـ مستغانـ مشتى

، ككانت تسمية ىذه المؤسسة في ذلؾ العيد 1956جكاف  28المرسـك المؤرخ في  بمكجب

، ثـ أعيد تنظيميا يا يخضع لمنظاـ االستعمارم آنذاؾاطعة ككاف التنظيـ اإلدارم فيبالمق
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لمبالد  المتضمف التنظيـ اإلقميمي 1974جكيمية  12المؤرخ في  74/150بمكجب المرسـك رقـ 

 1984فيفرم   02المؤرخ في  84/09، كبمكجب القانكف رقـ كانفصمت بذلؾ عنيا معسكر

 ، انفصمت عنيا غميزاف .نيتراب الكطالمتضمف إعادة تقسيـ ال

 : التقسيم اإلداري لوالية مستغانم  4.1.3

    بمدية حسب الجدكؿ التالي: 32دكائر ك  10تقسـ كالية مستغانـ إداريا إلى 

 الرقم بمديات مستغانم دوائر مستغانم

 01 يا، مزغراف .حاسي مماش، استيد حاسي مماش

 02 عيف تادلس، الصكر، سيدم بمعطار، كاد الخير. عيف تادلس

 03 ، سيرات، سكافمية، صفصاؼ.بكقيرات بكقيرات 

 04 سيدم عمي، تازقايت، أكالد مع اهلل. سيدم عمي

 05 عشعاشة، نكمارية، خضرة، أكالد بكغالـ. عشعاشة

 06 عيف النكيصي، فرناكة، الحسياف. عيف النكيصي

 07 ماسرل، منصكرة، طكاىرية، عيف سيدم شريؼ. ماسرل

 08 سيدم لخضر، حجاج، بف عبد المالؾ رمضاف. سيدم لخضر

 09 خير الديف، صيادة، عيف نكدينار. خير الديف 

      التقيسيم اإلداري لوالية مستغانم  :11 الجدول رقم                  
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 ": لعة العمومية "الدكتور موالي بمحميسيتقديم المكتبة الرئيسية لممطا 2.3

 :  التعريف بالدكتور موالي بمحميسي  1.2.3

ف مكاليد مدينة مازكنة كالية غميزاف ىك األستاذ الباحث كالمؤرخ الدكتكر مكالم بمحميسي م

، حيث تممذ بمدارسيا القرآنية  نة تأثير كبير في تككينو األساسيككاف لمدينة مازك  1930سنة 

كبعدىا تدرج في مختمؼ مراحؿ التعميـ ككاصؿ دراستو بعد ذلؾ حتى تحصؿ عمى شيادة 

ة "أكس أف بركفانس" ، كناؿ شيادة عميا في اآلداب مف جامع1958ليسانس في اآلداب عاـ 

، ثـ شيادة دكتكراه دكلة مف جامعة 1972، كما ناؿ شيادة الدكتكراه سنة 1963بفرنسا عاـ 

، كرس جزءا كبيرا مف حياتو في التعميـ كالتككيف كأستاذ في التعميـ 1988بكردك الفرنسية سنة 

ئيس الجمعية الدكلية ، كنائب ر 1986"اتانكرؾ" بأنقرة تركيا عاـ الثانكم ثـ أستاذ شرفي بمعيد 

، شارؾ في العشرات مف المؤتمرات الدكلية  بمنطقة حكض البحر األبيض المتكسطلممؤرخيف 

تاريخ  ، خمؼ كراءه عدة مؤلفات منيا تاريخ مازكنة سنة 79عف عمر يناىز  2009في سنة تك 

 ، البحر كالعرب في التاريخ كاألدب ... الخ .مستغانـ

  التعريف بالمكتبة :  2.2.3

، تتميز بفضائتيا  المفتكحة كتقدـ خدماتيا مؤسسة ثقافية كتعميمية كاجتماعيةىي عبارة عف 

، المستكل الميني كالتعميمي ..الخ ر عف الجنس، العمرظرائح المجتمع بغض النلمختمؼ ش

 11/294لمرسـك التنفيذم رقـ ، بمكجب اقافةبقرار مف كزارة الث 2011أنشئت المكتبة سنة 

 . 2011أكت 18ق المكافؽ ؿ  1432رمضاف عاـ  18المؤرخ في 
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كتعتبر المكتبة كاحدة مف أىـ المكتبات التي تقـك بتنظيـ أنشطة ثقافية كفنية كعممية كالتي تؤكد 

، حيث تتناسب ىذه األنشطة كضركرتو في حياة الفرد كالمجتمع في مجمميا عمى أىمية الكتاب

 5302عدد المنخرطيف فييا ب ، حيث يقدر ت الكطنية كالدينية كأخرل عالميةالمناسبامع 

تمتمؾ المكتبة رصيد كثائقي ىاـ متنكع يشتمؿ مختمؼ مجاالت العمـك مقسـ عمى  .منخرط

الفضاءات حسب الفئات العمرية مصنؼ كمرتب حسب تصنيؼ ديكم العشرم حيث بمغ 

 نسخة 62048عنكاف ما يقابمو  23019حكالي  2016سنة الرصيد الكثائقي لممكتبة إلى غاية 

 : موقع المكتبة  3.2.3

مسكف  400تقع المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ" مكالم بمحميسي" في حي  

، دار الثقافة ؿ مف مديرية الثقافة، حيث أنيا تتكسط كعتبر مكقعيا  مكاف إستراتيجي ميـكي

عمى  ابة. كما يميز مكقع المكتبة أف لو إطاللة جذلمركز اإلسالمي كالمعيد المكسيقيالمسرح كا

 البحر األبيض المتكسط .

 : مبنى المكتبة 4.2.3

،  يتككف مبنى 2ـ880.90، بمساحة تقدر ب مبنى المكتبة بتصميـ ىندسي جميؿ يتميز

 أربعة طكابؽ :  المكتبة مف

 : يتككف مف :  الطابق تحت األرضي -1

 :   salle de conférences  قاعة المحاضرات *

 مخصصة لممحاضرات كالنشاطات الفكرية كالفنية الخاصة بكؿ فئات المجتمع مثؿ جمسة خير
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 120كثائقية قدرة استيعابيا ، نادم نساء مستغانـ لمفكر كاإلبداع ككذا عرض األفالـ الجميس

 .مقعد

 :  salle d’ exposition  قاعة المعارض* 

كيتـ فييا تقديـ النشاطات الفنية كمعرض الكتب كاألعماؿ التشكيمية كالمكحات الزيتية الخاصة 

  بكؿ فئة .

 :Bureau d’utilisateurs مكتب المستعممين  * 

ظاـ الداخمي الذم كيتـ فيو إنشاء بطاقات القراء كتسجيميـ في سجؿ المنخرطيف كتعريفيـ بالن

 .تسير عميو المكتبة 

 الطابق األرضي :  - 2

 قاعة المطالعة واإلعارة الخارجية salle de lecture et consultation extter  

شتى أنكاع العمـك  عمى مخصصة لمكبار تحتكم عمى رصيد كثائقي ىاـ كمتنكع يشمؿ

 .مقعد 30، قدرة استيعابيا قيارة الخارجية لكؿ رصيد كثائبمغات مختمفة تقدـ خدمة اإلع

    فضاء الطفلespace d’ enfant    : 

سنة تقاـ مف خاللو كرشات فنية  لتنمية قدراتيـ  11ييتـ باألطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

 .مقعد 56الفكرية كاإلبداعية بقدرة استيعاب 

  قاعة ذوي االحتياجات الخاصة  salle des andicapées : 

مجيزة بمعدات خاصة بيذه الفئة فيي تقدـ خدمة مكتبية  ،ثائقي ىاـتتكفر عمى رصيد ك 

 مقعد . 18قدرة استيعابيا  ،كمعمكماتية كتعزيز دمج فئة ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع
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  فضاء االنترنتespace internet : 

ليـ فاؿ يسمح كمكجو لكؿ الفئات ما عدا األط ،مقعد خاص بالبحث العممي 36بقدرة استيعاب 

 .الدخكؿ بترخيص أبكم

    قاعة المعالجة الوثائقيةsalle de traitement documentaire : 

، رقـ نيؼلتصتقـك بميمة تسجيؿ الكتب التي تـ اقتناؤىا في سجؿ الجرد بعد ترميميا ) رقـ ا

 ، عدد النسخ ( كفيرستيا .الترتيب عمى الرفكؼ

 يتككف مف : : الطابق األول -3

 لداخمية  قاعة المطالعة اsalle de consultation interne : 

الخارجية كتقديـ عبارة عف فضاء يسمح باإلطالع عمى الرصيد الكثائقي الغير المتاح لإلعارة 

 .مقعد 54، بقدرة استيعاب سنة فما فكؽ 17خدمة نسخة النسخ، مكجية لفئة مف 

    فضاء الشبابEspace les jeunes : 

ككذا كتب الحمكيات التي يسمح لشباب بمراجعة  ،شبابمخصص إلتاحة رصيد أدب ال ىك

 مقعد . 70الدركس كتحضير االمتحانات قدرة استيعابو 

 يتككف مف : : الطابق الثاني - 4 

   قاعة الخدمة المرجعية salle des prestation référentielle : 

تعمؽ بالكتب لممقعد مكجية لكؿ الفئات العمرية تيتـ بإتاحة الرصيد ا 48بقدرة استيعاب 

 .، المكسكعات كالمعاجـ (المرجعية ) القكاميس
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  قاعة األساتذة والباحثين salle des professeurs et les chercheurs 

 .، فييا جناح خاص بالكتب كالدكريات كخدمة الناس مقعد 18تصؿ قدرة استيعابيا إلى 

   قاعة االجتماعاتsalle des réunions  : 

 ماعات بالتنسيؽ مع المكظفيف في المكتبة كالمدير لغرض مف األغراض .كيتـ فييا عقد اجت

  مكتب األمانةsecrétariat  : 

يتكلى ميمة تسجيؿ جميع المراسالت الصادرة كالكاردة كذلؾ في سجالت ) السجؿ الكارد السجؿ 

 الصادر ( كاستقباؿ كتنظيـ زيارات ضيكؼ المدير كضبط أعمالو .

  مكتب اإلدارة Bureau d’administration  : 

يتكلى ميمة تحرير الرسائؿ اإلدارية ) البريد الكارد كالصادر ( كالسير عمى تنفيذ المياـ المككمة 

 لو مف طرؼ مدير المكتبة .

  اإلمكانيات المادية والبشرية لممكتبة والقانون الداخمي فييا 3.3

 لإلمكانيات المادية كالبشرية دكر ميـ في التسيير الجيد لممكتبة .

 :  اإلمكانيات المادية 1.3.3

ت متنكعة إذ تحتكم عمى مجمكعة مف المقاعد كالطاكال ر المكتبة عمى عدة أثاث كتجييزاتتتكف

التصكير كالنسخ، الحكاسيب، كاميرات المراقبة، آالت  كرفكؼ الكتب، مكاتب المكظفيف، آالت

 .اإلضافة إلى جياز كشؼ سرقة الكتب، عربات نقؿ الكتب باإلطفاء
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 : اإلمكانيات البشرية 2.3.3

يعتبر العنصر البشرم بالمكتبة القكة المحركة كالفعالة لمختمؼ نشاطاتيا سكاء كانت ىذه 

ير شؤكنيا ي،  تعتمد المكتبة في تسرية كاليدؼ كاحد كىك خدمة الركادشاطات فنية أك إداالن

  مكظؼ كالجدكؿ التالي  يكضح عدد المكظفيف مع الرتب : 59عمى

 الرتبة عدد الموظفين

 كثائقي أميف محفكظات رئيسي 01

 مكتبي ك كثائقي أميف محفكظات 04

 كثائقي أميف محفكظات 01

 ائقي أميف محفكظات مساعد كث 01

 مساعد مكتبي  03

 ممحؽ رئيسي لإلدارة 03

 متصرؼ إدارم 03

 تقني سامي في اإلعالـ االلي  03

 كاتبة المديرة 01

 عامميف مينييف 05

 محاسب مالي 02

 مساعد تقني 04
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 حراس األمف 03

 سائقيف: مستكل أكؿ _ مستكل ثاني  02

 عقكد ما قبؿ التشغيؿ  23

 1: يبين عدد الموظفين حسب الرتب  12الجدول رقم                    

 :  في المكتبة القانون الداخمي 3.3.3

 يمي: عمى ماالرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ  في المكتبة يتمثؿ القانكف الداخمي

  قديـ بطاقة القارئ ألعكاف األمف عند دخكؿ المكتبة ت. 

 رفكؼ المخصصة ليا عند الدخكؿيجب كضع المحافظ عمى ال. 

  تقديـ بطاقة القارئ كبطاقة التعريؼ الكطنية عند اإلعارة الخارجية. 

  كتاب لمدة أسبكع في كؿ فترة  02عدد الكتب المسمكح بإعارتيا. 

  ساعة 48يجب إبالغ مصمحة المكتبة في حالة ضياع البطاقة كفي مدة ال تتعدل. 

  ممنكع الكالـ بصكت مرتفع. 

  استعماؿ اليكاتؼ النقالةممنكع. 

    الشرب التدخيف ممنكع األكؿ ،. 

 : أم تجاكز لمقكانيف يؤدم بصاحبو إلى 

 .دعكة إلى مغادرة القاعة في الحيف 

  أشير أك في بعض الحاالت نيائيا . 3المنع مف دخكؿ المكتبة لمدة 

                                                 
1
 3/2018/ 25مقابلت مع السٍد ٌاسٍه أمٍه المكتبت .تمت الزٌارة ٌىم    
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 تعكيض الكتاب في حالة ضياعو أك تمزيقو 

  تعماليا مف طرؼ شخص آخر تنتزع منو البطاقة بصفة بطاقة المكتبة الشخصية في حاؿ اس

 نيائية.

 في حالة ما إذا تعمد القارئ ذلؾ يتـ سحب بطاقتوعدـ إخراج الكتب مف القاعة ، 

  : أيام  العمل 

 المكتبة تفتح أبكابيا كامؿ أياـ األسبكع 

 أوقات العمل  : 

 : 12: 00إلى غاية الساعة  08: 00مف الساعة  الفترة الصباحية . 

 : مساءا كعمى  16: 30إلى غاية الساعة  13: 00مف الساعة  الفترة المسائية 

 في فصؿ الصيؼ . 18: 00

 :  خدمات المكتبة 4.3.3

عدة خدمات تسعى مف خالليا لتمبية  "مكالم بمحميسي د" لممكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية

 ت متمثمة في : احتياجات ركادىا كىذه الخدما

 : خدمة توجيو القراء والرد عمى استفساراتيم 

تتمثؿ ىذه الخدمة في اإلجابة عف استفسارات كأسئمة الركاد اتجاه المعمكمات التي يريدكنيا  

 كتعريفيـ بأىـ الخدمات األخرل التي تقدميا المكتبة.

 : خدمات اإلعارة 

 ف أىـ الخدمات التي تقدميا المكتبة .تعتبر خدمة اإلعارة بنكعييا الداخمية كالخارجية م
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   : اإلعارة الداخمية 

 تتمثؿ في اإلطالع عمى مختمؼ مصادر المعمكمات داخؿ المكتبة .

  : اإلعارة الخارجية 

تتمثؿ في إعارة الكتب لمقراء كالباحثيف باستثناء المراجع كالمكسكعات التي ال يمكف إعارتيا 

 .كفؽ فترة زمنية محددة 

 ل : خدمة األطفا 

تتمثؿ ىذه الخدمة في تقديـ كرشات ثقافية كأخرل فنية يستفيد منيا األطفاؿ كذلؾ في أياـ 

، كرشة المطالعة بالمغة ؿ الدراسية كمف بيف ىذه الك رشات: كرشة رسـ كتمكيفالعط

 .الفرنسية...الخ 

  : الخدمة المرجعية 

ؽ بالكتب المرجعية مف معاجـ تككف مكجية لجميع الفئات العمرية تيتـ بإتاحة الرصيد المتعم

 كمكسكعات كقكاميس.

  خدمة ذوي االحتياجات الخاصة  : 

  brailleكثائقي بخط البرام ال الرصيد ، متمثمة في تكفيرأىـ الخدمات التي تقدميا المكتبةمف 

 كتكفير فضاء خاص بيـ .

  : خدمة المكتبة المتنقمة 

ير محممة بمجمكعة  مف مجمكعات المكتبة  تتمثؿ ىذه الخدمة في تكفير سيارة مف الصنؼ الكب

حيث تتنقؿ إلى مناطؽ المنعزلة كالتي ال تستطيع الكصكؿ إلى المكتبة كتعمؿ عمى التعريؼ 
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بخدمات كنشاطات المكتبة كالرصيد الكثائقي فييا حيث يككف أفراد ىذه المناطؽ عمى دراية بما 

 تقدمو المكتبة .

 : خدمة الشباب 

ة كاسعة مف خاص بالشباب مجيز بكراسي كطاكالت لممطالعة كمجمكعتتمثؿ في تكفير فضاء 

 ، كاألعماؿ المرجعية كتحضير االمتحانات .كتب لمقراءة المنزلية

 : وسياسة تنمية المجموعات فييا  في المكتبة التنشيط الثقافي 4.3

 :لمكتبةا فيطات الثقافية النشا 1.4.3

تظـ المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ " الدكتكر مكالم بمحميسي" العديد مف 

، كالتي تعبر مجمميا عمى أىمية الكتاب افية كاإلبداعية عمى مدار كؿ سنةالنشاطات الفنية كالثق

، حيث تتزامف ىذه النشاطات مع المناسبات الكطنية كالدينية كالعالمية المجتمع دأفرافي حياة 

، كيبيف 1"، كنادم " خير جميسم نساء مستغانـ لمفكر كاإلبداع "ككذا في إطار جمسات ناد

 : 2016المكتبة لسنة في الجدكؿ األتي  النشاطات الثقافية التي أقيمت 

 

 المكان النشاط التاريخ الرقم

01 

 

 

إفتتاح فضاء األطفاؿ بحمة جديدة  2016مارس 06

بحضكر ضيكؼ شرؼ أطفاؿ بمدية 

 إستيديا دائرة حاسي مماش.

 

 المكتبة الرئيسية

                                                 

1                                       28/03/2018لسيدة حمار حياة : مديرة المكتبة . تمت الزيارة يـك مقابمة مع ا 
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زيارة "جنة العارؼ" في إطار سنكية  2016مارس 08 02

 نادم نساء مستغانـ لمفكر ك اإلبداع  

 بمناسبة اليـك العالمي لممرأةك 

مقر جمعية جنة 

ة العارؼ المؤسس

 المتكسطية لمتنمية

إستقباؿ أطفاؿ بمدية إستيديا دائرة  2016مارس 10 03

 حاسي مماش.

 المكتبة  الرئيسية

إستقباؿ أطفاؿ مكتبة بمدية عيف  2016مارس  16 04

 بكدينار

 المكتبة  الرئيسية

مارس إلى  19مف  05

 2016أفريؿ  02

الطبعة السادسة لمميرجاف الثقافي 

 حتفاؿ "المحمي " قراءة في إ

مسابقات كرشات تثقيفية ترفييية ك 

 لألطفاؿ بالمكتبة .

 

 المكتبة  الرئيسية

طفؿ يتيـ مف الجنكب  200إستقباؿ  2016مارس  24 06

 بإشراؼ جمعية السمسبيؿ.

 المكتبة  الرئيسية

زير الثقافة إلى زيارة السيد معالي ك  2016مارس  26 07

تدشيف مكتبة المطالعة كالية مستغانـ ك 

 عمكمية لبمدية عيف تادلسال

مكتبة ـ.ع " الشييد 

 عباسة عبد القادر "

 المكتبة  الرئيسية إستقباؿ أطفاؿ مكتبة " أكالد مع اهلل " 2016مارس  29 08

 المكتبة  الرئيسية إستقباؿ أطفاؿ نجباء مف بمدية إستيديا 2016مارس  30 09
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مدرسة الشييد "بف  زقايتزيارة المكتبة المتنقمة لبمدية تا 2016أفريؿ 07 10

 صافي الحبيب"

  جمسة "نادم نساء مستغانـ لمفؾ 2016أفريؿ 12 11

 : أمسية شعريةكاإلبداع "

القديمة  المدرسة

 لمفنكف الجميمة

 مدرسة إبتدائية زيارة المكتبة المتنقمة لبمدية النكمارية 2016أفريؿ 14 12

 "أكؿ نكفمبر"

 دكرة تدريبية في ميارات التكاصؿ 2016أفريؿ 20 13

 الكرشة األكلى: " التكاصؿ الذاتي"

 المكتبة  الرئيسية

 مدرسة إبتدائية زيارة المكتبة المتنقمة لبمدية الصفصاؼ 2016أفريؿ 12 14

"مداح عبد القادر 

 الشارؼ"

 ندكة خير جميس: قراءة في كتاب 2016أفريؿ 27 15

 " العرب في مكاجية تحديات التنمية

 كتعديات العكلمة "

 

 المكتبة  الرئيسية

 مدرسة إبتدائية زيارة المكتبة المتنقمة لبمدية الحسياف 2016أفريؿ 82 16

 "الشييد دكيدم "

عيد العماؿ "يـك بدكف سيارة في  2016مام  1 17

 مستغانـ

ساحة البمدية لكالية 

 مستغانـ
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مام  03-04 18

2016 

: "جكدة الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ

لخدمات في المكتبات العمكمية في  ا

 الجزائر نحك التسيير العمكمي منيج 

 الجكدةك 

 المكتبة  الرئيسية

إستقباؿ أطفاؿ مف الكشافة         2016مام  07 19

 "فكج عيف نكيصي"

 المكتبة  الرئيسية

مشاركة المكتبة الرئيسية في األسبكع  2016مام  10 20

 الثقافي لدائرة عيف تادلس.

 ـ.ع مكتبة

"الشييد عباسة عبد 

 القادر"

عبد  –إستقباؿ طمبة جامعة مستغانـ  2016مام  11 21

الحميد ابف باديس  لجنة مسجد عمر 

 بف عبد العزيز رضي اهلل عنو

 المكتبة  الرئيسية

زيارة المكتبة المتنقمة لبمدية عيف سيدم  2016مام 12 22

 شريؼ " دكار شنانة "

 مدرسة الشييد

قادر ديممي عبد ال

 األساسية

مشاركة المكتبة الرئيسية في نشاط  2016مام  17 23

 الحركة الكطنية لمطمبة الجزائرييف.

 المعيد الفالحي سابقا

 المكتبة  الرئيسيةإستقباؿ أخصائية في عمـ النفس مف  2016مام  21 24



 تغانم نموذجاالفصل الثالث :           المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مس
 

 
99 

أجؿ تكجيو ركاد المكتبة المقبميف عمى 

 اإلمتحانات

اإلقامة الجامعية  ستينية عيد الطالباإلحتفاؿ ب 2016مام  22 25

 سرير 2000

 عقد اجتماع حكؿ المكتبات البمديات 2016مام  30 26

 

 المكتبة  الرئيسية

 إستقباؿ أطفاؿ ركضة يسرل 2016مام  31 27

 صالمندر

 المكتبة  الرئيسية

زير الثقافة إلى زيارة السيد معالي ك  2016جكاف  05 28

ة المطالعة تدشيف مكتبكالية مستغانـ ك 

 العمكمية لبمدية بكقيرات

مكتبة المطالعة 

العمكمية لبمدية 

 بكقيرات

اليـك العالمي بمناسبة الشير الفضيؿ ك  2016جكاف  09 29

 لألرشيؼ تعرض المكتبة لكحات قرانية

 أرشيؼ خاص باألستاذ بمعيدكني

 المكتبة  الرئيسية

 ندكة خير جميس: قراءة في كتاب 2016جكاف  13 30

 لرحمة الكرثيالنية: نزىة األنظار في" ا

 فضؿ التاريخ ك االخبار" 

 المكتبة  الرئيسية

المدرسة القديمة قراءات شعرية حكؿ: " مدح الرسكؿ  2016جكاف  16 31
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صمى اهلل عميو ك سمـ في ديكاف الشيخ 

 سيدم لخضر بف خمكؼ "

 لمفنكف الجميمة

المدرسة القديمة  راف "جمسة دينية حكؿ : " ركائع الق 2016جكاف  23 32

 لمفنكف الجميمة

 29إلى  26مف  33

 2016جكاف 

مسابقة فكرية ثقافية دينية خاصة 

بشير رمضاف المبارؾ في طبعتيا 

 الثانية بعنكاف " الجكاب في الكتاب "

 المكتبة الرئيسية

 ممحقاتياك 

 ندكة رمضانية حكؿ : 2016جكاف  30 34

 " فضائؿ ليمة القدر"

مة المدرسة القدي

 لمفنكف الجميمة

 10إلى  03مف  35

 2016جكيمة 

تنظيـ معرض تاريخي ضخـ يعرض 

كركنكلكجيا تاريخ الجزائر المجيد 

 بمناسبة عيد اإلستقالؿ ك الشباب

 المكتبة  الرئيسية

جكيمية إلى  24مف  36

 2016أكت  24

في إطار التشجيع عمى المطالعة 

العمكمية ك ترقيتيا تنظـ المكتبة نشاط 

 بالفترة الصيفية خاص

 المكتبة  الرئيسية

إستقباؿ جمعية األمؿ لترقية المرأة ك  2016جكيمية  26 37

 مستغانـ -األسرة ، سيدم لخضر

 المكتبة  الرئيسية

 دائرة عيف النكيصيمشاركة المكتبة الرئيسية في األسبكع  28إلى  26مف  38
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 الثقافي لبمدية عيف النكيصي 2016جكيمة 

 

كيمية ج 28/29 39

2016 

 عيف إبراىيـ زيارة المكتبة المتنقمة لمخيـ نفطاؿ

 سيدم لخضر

لمركز التعاضدية  زيارة المكتبة المتنقمة 2016جكيمية  30 40

 التعمير بعيف إبراىيـالعامة لمسكف ك 

 دائرة سيدم لخضر

 مستغانـ

ـ نسيـ زيارة المكتبة المتنقمة لمخي 2016جكيمية  31 41

 " سيدم لخضرعقاريةالبحر " الككالة ال

 دائرة سيدم لخضر

 مستغانـ

42 01-02-03 

 2016أكت 

 زيارة المكتبة المتنقمة لمخيـ السالـ

 سكناكتير شاطئ كادم الشمؼ

 بمدية المدية

43 04-05 

 2016أكت 

زيارة المكتبة المتنقمة لمخيـ الصيفي 

 ألطفاؿ الصحراء الغربية

 بمدية ماسرة

بة الرئيسية في األسبكع مشاركة المكت 2016أكت  07 44

 الثقافي لدائرة سيدم عمي

 دائرة سيدم عمي

 المكتبة  الرئيسية إستقباؿ كفد مف لبصحراء الغربية 2016أكت  07 45

 ندكة خير جميس: قراءة في كتاب 2016أكت 28 46

Des Louveteaux de Tigditt 

Aux Ombres Chinoises - 

 المكتبة  الرئيسية
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Epopée du Festival national 

de Théâtre Amateur de 

Mostaganem 

استضافة المكتبة الرئيسية  لمميرجاف  2016أكت  29 47

الكطني لمسرح اليكاة لمستغانـ  في 

 دكرتو التاسعة ك األربعيف

 المكتبة الرئيسية

 

احتضاف المكتبة الرئيسية مراسيـ  2016سبتمبر  01 48

اإلحتفاؿ بمناسبة تأسيس جمعية 

 الفكرم المستغانمي" "النادم

 المكتبة الرئيسية

 

 08إلى  05مف  49

 2016سبتمبر

مشاركة المكتبة الرئيسية في األسبكع 

 الثقافي لدائرة بكقيرات

  -دائرة بكقيرات 

 مستغانـ

 06إلى  02مف  51

 2016أكتكبر 

مشاركة المكتبة الرئيسية في األسبكع 

 الثقافي لدائرة ماسرة

  -دائرة ماسرة    

 انـمستغ

 احتضاف المكتبة الرئيسية اليـك 2016أكتكبر  04 52

 العالمي ك العربي لمسكف

 المكتبة الرئيسية

احتضاف المكتبة الرئيسية ندكة خاصة  2016أكتكبر  18 53

 "1961أكتكبر  17بيـك اليجرة "

 المكتبة الرئيسية
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إطار نادم  زيارة متحؼ المجاىد في 2016أكتكبر  25 54

 اإلبداعلمفكر ك نساء مستغانـ 

 متحؼ المجاىد

 

احتضاف المكتبة الرئيسية ندكة تاريخية  2016أكتكبر  28 55

 إحياءا لذكرل اندالع الثكرة التحريرية

 المكتبة الرئيسية

 31إلى  29مف  56

 2016أكتكبر 

المدرسة القديمة  الفسحة الثقافية لألطفاؿ

 لمفنكف الجميمة

 الرئيسية حفؿ كبراؤنا احتضاف المكتبة  2016نكفمبر  1 57

 بإشراؼ جمعية سمسبيؿ

 المكتبة الرئيسية

 المكتبة الرئيسية "جػنػةاألطفػاؿ" استقباؿ أطفاؿ ركضة 2016نكفمبر  8 58

 -ركضة يسرل استقباؿ أطفاؿ 2016نكفمبر  13 59

 صالمندر

 المكتبة الرئيسية

 ندكة خير جميس : قراءة في كتاب 2016نكفمبر  17 60

« Au temps des janissaires » 

 المكتبة الرئيسية

استقباؿ المكتبة أطفاؿ مدرسة جمكؿ  2016نكفمبر  22 61

 مستغانـ -الطاىر

 المكتبة الرئيسية

احتضاف المكتبة الرئيسية اجتماع في  2016نكفمبر  28 62

 مجاؿ البيئة بإشراؼ مديرية البيئة

 المكتبة الرئيسية
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 10إلى  01مف  63

 2016ديسمبر 

 الخيرية  فمة الكتاب بمساىمة الجمعية قا

 :تحت شعار "سمػسبػيػؿ

 أمة إقرأ .. مستغانـ تقرأ **  

 دائرة عشعاشة 

 بمدياتياك 

 15إلى  01مف  64

 2016ديسمبر 

 المكتبة الرئيسية معرض الكتاب الديني

 ك ممحقاتيا 

لجناح األطفاؿ  المكتبة الرئيسيةزيارة  2016ديسمبر 03 65

 مستغانـ –فارا بمستشفى شيقي

المؤسسة العمكمية 

 اإلستشفائية

 "شيقيفارا"

حكؿ مدح الرسكؿ صمى  أمسية شعرية 2016ديسمبر 06 66

سمـ بمساىمة النادم األدبي اهلل عميو ك 

 لدار الثقافة "كلد عبد الرحمف كاكي"

مكتبة الشييد "مزاد 

 سيمي" صالمندر

 20إلى  11مف  67

 2016ديسمبر 

 :عارقافمة الكتاب تحت ش

 أمة إقرأ .. مستغانـ تقرأ **  

 دائرة خير الديف 

 بمدياتياك 

زيارة ثقافية سياحية دينية لمسجد *  2016ديسمبر 15 68

في إطار  * عبد الحميد بف باديس

 نادم نساء مستغانـ لمفكر ك اإلبداع

 

 مسجد بكالية كىراف
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 26إلى  12مف  69

 2016ديسمبر 

 قافمة الكتاب تحت شعار :

 إقرأ .. مستغانـ تقرأ * أمة*  

 دائرة سيدم عمي

 بمدياتياك  

 26إلى  24مف  70

 2016ديسمبر 

مسابقة فكرية ثقافية دينية في طبعتيا 

الثالثة بعنكاف ** الجكاب في الكتاب 

** 

 المكتبة الرئيسية 

 ممحقاتياك 

ندكة خير جميس : قراءة في الكتاب  2016ديسمبر 25 71

دية ك اإللكتركني *الشمائؿ المحم

الخصائؿ المصطفكية لإلماـ 

 الترمذم*

 المكتبة الرئيسية

أطفاؿ مستشفى بمدية المكتبة زيارة  2016ديسمبر 26 72

 سيدم عمي

 بػمػػػديػة 

 سيدم عمي

 حفؿ اختتاـ األجندة الثقافية لممكتبة  2016ديسمبر 27 73

 2016لسنة 

 المكتبة الرئيسية

                        

 : نشاطات المكتبة 13الجدول رقم                          
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 1 العمميات التقنية والفنية في المكتبة 2.4.3

 : العمميات الفنية1.2.4.3

 ( الفيرسة : 1

تبة في كصؼ مكادىا المكتبية كصفا فنيا بغرض مف أىـ العمميات الفنية التي تعتمد عمييا المك

، كمف خالؿ الدراسة الميدانية ي متناكؿ ركاد المكتبة دكف عكائؽأف تككف ىذه المكاد المكتبية ف

أف المكتبة ة العمكمية لكالية مستغانـ تبيف التي أجريت ككمتربصيف في المكتبة الرئيسية لممطالع

مف خالؿ   Excelطريؽ جياز الكمبيكتر في برنامج  تقـك بفيرسة مكادىا المكتبية أليا عف

 البيانات الببمكغرافية التالية :

عدد  –سنة النشر  –دار النشر  –مكاف النشر  –رقـ الطبعة  –عنكاف الكتاب  –مؤلؼ الكتاب 

  ISBNالرقـ الدكلي المكحد لمكتاب  –صفحات الكتاب 

 ( التصنيف : 2

، ييدؼ إلى تجميع مختمؼ الكثائؽ التي ي الخدمة المكتبيةنية األساسية فيعتبر أحد النظـ الف

، تعتمد المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية ا كاحدا في مكاف كاحد عمى الرفكؼتتناكؿ مكضكع

لكالية مستغانـ عمى تصنيؼ ديكم العشرم، حيث تأخذ كؿ كثيقة رمزا مككنا مف ثالثة أرقاـ  

تصنيؼ ديكم، كالرقـ الثاني يمثؿ رقـ الترتيب عمى الرؼ أما يمثؿ الرقـ األكؿ الرتبة الكبرل في 

 الرقـ الثالث فيمثؿ عدد النسخ .

 

                                                 

 1                   29/03/2017مقابمة مع السيد : كليد حمزة . المسؤكؿ عف عممبة المعالجة الكثائقية . تمت الزيارة يـك 
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 : العمميات التقنية 2.2.4.3

 التسجيل :  (1

، كيعتبر ىذا التسجيؿ ميـ كأساسي لكثائؽ في سجؿ يدعى سجؿ الجردحيث يتـ تسجيؿ ا

، كما يكضح ي تسمسؿ زمني حسب تكاريخ التزكيدتضمف كؿ مقتنياتيا فبالنسبة لممكتبة ألنو ي

 مصدر تمؾ الكثائؽ كعددىا كمختمؼ البيانات الببميكغرافية المتمثمة في الجدكؿ التالي :

 

رقـ 

 الجرد

عنكاف  المؤلؼ الناشر

 الكتاب

 ـرق المكزع

 الفاتكرة

سعر 

 الكحدة

تاريخ 

 التسجيؿ

 التحكيؿ التصنيؼ

          

                            

 : يمثل سجل الجرد 14جدول رقم                             

 ( الختم : 2

تعتمد مديرة المكتبة في ختـ الكتب كالمكاد المكتبية األخرل بخاتـ المكتبة بعد أف تقـك بتسجيميا 

ف كعمى ة العنكا، حيث يككف الختـ في صفحقـ التصنيؼ، رقـ الترتيب عمى الرؼ (كترميزىا ) ر 

 ، كالغاية مف ىذه العممية ىك إثبات ممكية الكتاب لرصيدىا الكثائقي الجكانب األخرل مف الكتاب
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 :  سياسة تنمية المجموعات بالمكتبة 2.4.3

تنمية يمة اتصاؿ لتعتبر سياسة تنمية المجمكعات المكتبية بياف يستخدـ كأداة لتخطيط ككس

، كما تعتبر مف أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا المكتبة مف أجؿ المجمكعات كفؽ أىداؼ محددة

 .1تنمية الرصيد الكثائقي لتمبية احتياجات ركاد المكتبة 

ممطالعة العمكمية لكالية تشرؼ كزارة الثقافة عمى ميزانية االقتناء الخاصة بالمكتبة الرئيسية ل

 د المكتبة في تنمية مجمكعاتيا المراحؿ التالية :، كتعتممستغانـ

 المرحمة األولى :  (1

 تعتمد المكتبة عمى مجمكعة مف األدكات متمثمة فيما يمي :  تحميل احتياجات المستفيدين : 

 : كيف الكتب تقـك المكتبة بكضع سجؿ خاص بالقراء مف أجؿ إقتراح عنا سجل االقتراحات

 لجدكؿ التالي البيانات التي بضميا السجؿ :، كيكضح االتي يحتاجكنيا الركاد

 

 سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب المؤلف

    

 : سجل االقتراحات15الجدول رقم                              

  : تزكيده بقكائـ تتمثؿ في اتصاؿ المسئكؿ عف عممية االقتناء بدكر النشر ل أدلة الناشرين

 تار الكتب التي يحتاجيا ركاد المكتبة .، لكي يخاإلصدارات الجديدة

                                                 

1                        07/04/2018كؿ عف عممية اإلقتناء . تمت الزيارة يـك مقابمة مع السيد : عيشكش مختار . المسؤ  
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  : ىنا يقـك المكمؼ بعممية االقتناء باالتصاؿ ببعض األساتذة المتردديف اقتراحات األساتذة

عمى المكتبة الذيف يككف لدييـ عمـ بما يدرس في الجامعات كالمدارس كبناء عمى ىذه 

 االقتراحات يتـ اقتناء الكتب .

 المرحمة الثانية :   (2

 بحيث ممية بعد عممية تحميؿ االحتياجاتتأتي ىذه الع قوائم بعناوين الكتب :  إعداد ،

ل سنتيف مف تشترط كزارة الثقافة في إعداد ىذه القائمة بأف تككف الكتب المحتكاة فييا ال تتعد

، تضـ القائمة البيانات لكتب الرقـ الدكلي المكحد لمكتابكأف تحمؿ ا النشر أم تككف حديثة

 التالية : 

الدولي  الرقم سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب المؤلف الرقم التسمسي

 الموحد لمكتاب

      

                      

 : بيانات قائمة الكتب المقترحة16الجدول رقم                        

بعد تكافقيا  ييابعد االنتياء مف تككيف القائمة يتـ إرساليا إلى كزارة الثقافة مف أجؿ المصادفة عم

، كعندما تتـ المكافقة مف كزارة الثقافة عمى تمؾ القائمة ىنا يأتي دكر مع الشركط المطمكبة

ي ، حيث يقـك بتحديد عدد النسخ التؿ عف عممية االقتناء، كبتعاكف مع محاسب المكتبةؤك المس

 ، حسب ما يتماشى مع ميزانية المكتبة .سيتـ اقتناؤىا
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 المرحمة الثالثة :  (3

في ىذه المرحمة يتـ إعادة قائمة أخرل بمجمكعة مف الكتب كىي تمثؿ القائمة النيائية كالتي 

سيتـ عرضيا عمى المكرديف  لكف بشرط أف تعرض القائمة عمى أربعة مكرديف فما فكؽ ، كبعد 

، كبناءا عمى لمبمغ المالي المناسب ليذه النسخعرض القائمة عمييـ ىنا يأتي دكرىـ في تحديد ا

 .ر المالي المنخفض يتـ شراء الكتبسعال

 المرحمة الرابعة :  (4

ؿ عف عممية سؤك في ىذه المرحمة يتـ اإلعالف عف المكافقة عمى شراء الكتب مف طرؼ الم

ريؽ الياتؼ أك البريد االقتناء كذلؾ مف خالؿ اتصالو بالمكرد الذم حدد المبمغ المنخفض عف ط

 عف االقتناء ؤكؿناسب كعدد النسخ مف طرؼ المس، كبعد االتفاؽ عمى السعر الماإللكتركني

، يتـ استالـ الطمبية  كمف خالؿ ىذه المرحمة تتـ عممية معاينة الكتب التي تـ تحديدىا المكردك  

د مف حيث مؤلؼ الكتاب، عنكاف الكتاب سنة في القائمة مع تمؾ الكتب المستممة كذلؾ بعد التأك

 ، مكاف النشر كعدد النسخ .النشر

 :  مقابمةال 5.3

، قمنا بإجراء مقابمة مع أميف المكتبة صباحا 10:00، عمى الساعة 2017يؿ أفر  4في يـك 

 . "الدكتكر مكالم بمحميسي"الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ 

جابة المقابمة 1.5.3  :أسئمة وا 

 تبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ " الدكتكر مكالم بمحميسي "المكاف : المك
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  المحور األول: إنشاء وتأسيس المكتبة 

 ؟: متى تأسست المكتبة 1س

رمضاف عاـ  18المؤرخ في  293-11: أنشأت المكتبة بمقتضى المرسـك التنفيذم  1ج

 .2011أكت  18ق المكافؽ ؿ  1432

 ؟س المكتبة : ماىي أسباب تأسي 2س

ككذلؾ مف أجؿ رفع المستكل الثقافي   :  ىناؾ عدة دكافع  ثقافية، إجتماعية، عممية2ج

 يعو عمى إستخداـ المكتبة كالكتاب .جلممجتمع كتش

  المحور الثاني : الميزانية 

 ؟مف يمكؿ المكتبة  :1س

 .: كزارة الثقافة 1ج

 ؟: كيؼ يككف التمكيؿ 2س

 . ، التبادؿيباتيككف التمكيؿ عف طريؽ ال :2ج

 ؟تقديـ الخدمة المكتبيةل: ىؿ الميزانية التي تتحصؿ عمييا المكتبة مناسبة 3س

 .: نكعا ما 3ج

 المحور الثالث : اإلدارة والتسير

 ؟: مف يشرؼ عمى إدارة المكتبة 1س

كسائؿ  ك : ىناؾ جانبيف لإلشراؼ عمى اإلدارة : طاقـ إدارم كيتمثؿ في المحاسبة كاإلدارة 1ج

رشاد الركاد  االقتناء، اؿ كطاقـ تقني يتمثؿ في المعالجةمعتخدميف كالالمس  .كتكجيو كا 
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 ؟: ماىك التظاـ الذم تتبعو المكتبة في التسير2س

 .: النظاـ المتبع ىك إكسؿ2ج

 المحور الرابع: الموظفين 

 ؟: ماىك عدد المكظفيف 1س

 مكظؼ. 50: عدد المكظفيف ىك 1ج

 ؟لخدمات المكتبية  ألداء:ىؿ عدد المكظفيف كاؼ 2س

 .: عدد المكظفيف غير كاؼ مقارنة بالمياـ كالخدمات المكجكدة2ج

 ؟: ىؿ يتمقى المكظفيف دكرات تدريبة كتككينية 3س

قامة فترات تربص ليـ 3ج  .: نعـ ىناؾ دكرات تككينية كا 

 المحور الخامس : الرصيد الوثائقي 

 ؟: ماىك العدد اإلجمالي لرصيد المكتبة1س

 عنكاف . 23019كتاب ك  62048اإلجمالي لرصيد المكتبة ىك  : العدد1ج

 ؟: كيؼ تتـ عممية التزكيد 2س 

 .كزارة الثقافة في المناسبات الثقافية  قبؿ : التزكيد يككف عف طريؽ الشراء كاليدايا مف2ج 

 ؟المكتبة : ماىي التخصصات التي تكجد في3س

 .: تتكفر المكتبة تقريبا عمى جؿ التخصصات3ج 

 ؟ماىك شكؿ رصيد المكتبة  :4س
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: يتمثؿ في الرفكؼ المفتكحة مف خالؿ اإلطالع عمى المجمكعات المكتبية مثؿ الكتب  4ج

 المجاالت ..إلخ

 المحور السادس: رواد المكتبة 

 ؟: ماىك عدد المنخرطيف في المكتبة 1س

 . 6980عدد المنخرطيف لحد الساعة يقدر ب :  2ج 

 ؟عمى المكتبة : ماىي الفئة األكثر إقباؿ2س

 .: الفئة األكثر إقباؿ عمى المكتبة ىي فئة الشباب كاألطفاؿ 2ج

 ؟ : ىؿ تكاجيكف مشاكؿ مف قبؿ الركاد3س

مثؿ عدـ إحتراـ القانكف الداخمي  الركاد: في بعض األحياف تكجد مشاكؿ مف قبؿ بعض 3ج

 .لممكتبة

   المحور السابع : النشاطات الثقافية 

 قافية عمى مستكل مكتبتكـ ؟ىؿ تقدمكف نشاطات ث 1س

نعـ تقدـ المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ " الدكتكر مكالم بمحميسي "  1ج

 نشاطات ثقافية .

 في حالة قيامكـ بنشاطات ثقافية  ففيما تتمثؿ ىذه النشاطات ؟ 2س

رض، أبكاب مفتكحة ندكات، معا،  محاضرات ك ) مسابقات الثقافية فيالنشاطات  ىذه تمثؿت 2ج

 ، استقباؿ الزيارات (.مكتبة متنقمة

 ىؿ تحددكف برامج سنكية إلقامة ك تنظيـ ىذه األنشطة؟ 3س
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 نعـ يتـ تحديد برامج سنكية إلقامة ك تنظيـ ىذه النشاطات . 3ج

 ماىي المدة التي تستغرقيا األنشطة المقامة ؟ 4س

شاط في المكتبة ىنا المدة تتعمؽ بطبيعة النبالنسبة لممدة التي تستغرقيا األنشطة المقامة  4ج

، يكميف ، يـك  ، أسبكع ...إلخ.فيناؾ نشاطات تستغرؽ نصؼ يـك

 تكـ ؟ىذه  النشاطات عمى مستكل مكتباتيجية المنتيجة لتقديـ ك تسيير ماىي اإلستر  5س

 ىي :اإلستراتيجية المنتيجة لتقديـ ك تسيير النشاطات المقامة عمى مستكل مكتبة  5ج

 لمناقشة األفكار . باجتماعـ قيا -1

 . الك رشاتتحديد  -2

 مالحظة النقائص لتحسيف األداء. -3

 تكفير اليدايا التشجيعية. -4

 ىؿ تقدمكف نشاطات ثقافية في مناسبات معينة؟ 6س

ال تقدـ المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ " الدكتكر مكالم بمحميسي "  6ج

نما تقدـ نشاطات ثقافية عمى مدار السنة أم كمما أتيحت معينة ك  شاطات ثقافية في مناسباتن ا 

 ، عالمية ...إلخ  يا الفرصة سكاء في مناسبات دينية، مناسبات كطنيةل
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 ؟ىؿ تتطمب النشاطات الثقافية تكمفة كبيرة  7س

لميزانية بالنسبة لمتكمفة أك الميزانية التي تتطمبيا النشاطات الثقافية ىنا ال يمكف  تحديد ا 7ج

ىناؾ نشاطات ناؾ نشاطات تتطمب تكمفة بسيطة  ك بطبيعة الحاؿ تككف حسب طبيعة النشاط في

 تتطمب تكمفة أكثر فتختمؼ التكمفة بتنكع ك إختالؼ النشاطات .

 األنشطة المقدمة في المكتبة ىؿ تمقى إقباؿ مف طرؼ المستفديف ؟ 8س

 ىنا أيضا تككف مف طرؼ المستفيديف ك مكتبة إقباؿ نعـ تتمقى األنشطة المقدمة في ال 8ج

تختمؼ نسبة إقباؿ المستفديف عمى المكتبة حسب طبيعة النشاط فيناؾ نشاطات مخصصة ك 

 .لألطفاؿ كىناؾ نشاطات مخصصة لمكبار أم حسب الفئة العمرية 

 نشاطات الثقافية  المقدمة ؟ الماىي الفئة األكثر إقباال عمى  9س

ىي فئة األطفاؿ بحيث  مكتبة الباال عمى النشاطات الثقافية المقدمة في لمفئة األكثر إقبالنسبة     

 بشكؿ كبير لمنشاطات المقامة . تمقى إقباؿ

 بككنؾ منشط ثقافي ىؿ تكاجو صعكبات في تقديـ ىذه النشاطات ؟  11س

 أحيانا يتمقى المنشط الثقافي صعكبات في تقديـ النشاطات  . 11ج

 قافية ليا تأثير عمى ركاد المكتبة؟في رأيؾ ىؿ النشاطات الث 11س

عمى ركاد المكتبة فالنشاطات التي تقدميا المكتبة ليا إيجابي لمنشاطات الثقافية تأثير  11 ج 

 ىك تثقيؼ ك كعي الركاد ، ك النشاطات تسير ك تنظـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ .  ىدؼ

غبة الركاد أك رغبة ة أـ ر ىؿ تتـ ممارسة النشاطات الثقافية بناءا عمى رغبة اإلدار  12س

 ؟المنشط
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 .تتـ إقامة ك ممارسة النشاطات الثقافية بناءا عمى رغبة اإلدارة  12ج 

    ىؿ يؤثر تنظيـ النشاطات الثقافية أك عدـ اقامتيا عمى تأدية المكتبة لرسالتيا  13س

 الثقافية ؟التربكية ك 

    مكتبة لتأدية رسالتيا التربكية لأك عدـ إقامتيا ال يؤثر عمى اإف تنظيـ النشاطات الثقافية  13ج

تخمؽ ك  ،ظى المكتبة إقباؿ كبير مف الركادالثقافية كلكف عند إقامة ك تنظيـ نشاطات الثقافية تحك 

نشاطات الك عمى الركتيف العمؿ   المكتبة كتبعد أك تقضيالحماس داخؿ ىذه النشاطات تفاعؿ ك 

 .تجذب الركاد أكثر كيككف إقباؿ عمييا كبير
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 نتائج المقابمة 2.5.3  

مف خالؿ المقابمة التي أجرينيا مع أميف المكتبة تكصمنا إلى أف المكتبة الرئيسية لممطالعة 

تمعب دكر كبير في المجتمع مف خالؿ ما العمكمية لكالية مستغانـ الدكتكر مكالم بمحميسي 

سعى لتحقيؽ عدة أىداؼ تقدمو مف خدمات كنشاطات ثقافية لجميع الفئات العمرية البشرية كت

يتمثؿ في الكتب   عمى رصيد ثقافي متنكع احتكائياإلى   باإلضافةتثقيفية كتعميمة كتركيجية 

لإلطالع الرفكؼ المفتكحة  يككف عمى  ،كفي متناكؿ جميع الركاد ، القكاميس ..الخالمجاالت

 األكؿإلى قسميف القسـ  أما بنسبة لإلدارة كالتسير فقد ذكر لنا أميف المكتبة بأنو مقسـ عميو، 

كالمستخدميف كتكجيو القراء كما أف  النظاـ  كاالقتناءيشمؿ الطاقـ التقني كيتمثؿ في المعالجة 

 ىك اإلكسؿ .  التسييرالمتبع في 

أما فيما يخص المكظفيف فقد  المكتبة،فة ىي المسؤؤلة عف تمكيؿ ابنسبة لمتمكيؿ فإف كزارة الثق

كما أف كزارة الثقافة  أف المكتبة تفتقر إلى اليد العاممة المؤىمة  كالحظنا مكظؼ 50بمغ عددىـ 

، صرح لنا أميف مكمية بإجراء  دكرات تككينية ليـتفرض عمى المكتبات الرئيسية لممطالعة الع

 القانكف الداخمي ليا. احتراـالمكتبة بأنيـ يكاجيكف مشكالت مف قبؿ ركاد المكتبة كعدـ 

الزيارات    استقباؿ، متمثمة في مسابقات، محاضرات مكتبة متنقمةية تقدـ المكتبة نشاطات ثقاف

كيتـ تحديد برامج سنكية إلقامة كتنظيـ ىذه النشاطات كما أف طبيعة النشاط ىي التي تحدد 

 باجتماعالقياـ  تمثمت في النشاطات، ىذهلتنظيـ  ، تتبع المكتبة إستراتيجيةرقياالمدة التي يستغ

مالحظة النقائص لتحسيف األداء كفي األخير ك د ذلؾ تحديد الكرشات لمناقشة األفكار، كبع
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ىذه النشاطات تككف عمى مدار السنة ككمما أتيحت ليا الفرصة سكاءا  ،تكفير اليدايا التشجيعية

كال يمكف تحديد الميزانية التي تطمبيا النشاطات  .، عالمية .. الخت دينية أك كطنيةفي مناسبا

ركاد ك بشكؿ كع النشاط  تمقى ىذه النشاطات الثقافية اإلقباؿ مف طرؼ الفالتكمفة تتغير حسب ن

 .أثر كبير في تنمية ثقافة الركاد ه النشاطات ذ، كما أف ىكبير مف قبؿ األطفاؿ
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  تحميل بيانات االستبيان الموجو لمشباب والكبار 6.3

 : البيانات الشخصية 1.6.3

 : يمثل جنس المبحوثين17. الجدول رقم 1

 %النسبة  التكرار الجنس

 30 15 ذككر

 70 35 إناث

 100 50 المجمكع

 

 70%، بينما تمثؿ اإلناث بنسبة ذككرمف أفراد العينة ىـ   %30أف نسبة  07يبيف الجدكؿ رقـ

، كلعؿ السبب يعكد ذككرددا عمى المكتبة مف عنصر  الأم أف عنصر اإلناث ىك األكثر تر  

، حيث في تمؾ الفترة كاف تردد اإلناث  عمى ة التي تـ  فييا تكزيع االستمارةإلى الفترة الزمني

، لكف ال يمكننا أف غميف بأمكر أخرلالمكتبة بنسبة أكثر عكس الذككر الذيف ربما كانكا منش

سبة تردد كؿ مف الجنسيف ، ألف نإلناث ىـ أكثر ترددا عمى المكتبةنحصر النتيجة كنقكؿ أف ا

 تختمؼ مف فترة زمنية  إلى أخرل كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ : 

30,00%

70,00%     

    

 
 : جنس المبحوثين 16الشكل البياني رقم                    
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 : الفئات العمرية لممبحوثين : 18. الجدول رقم 2

 %النسبة  التكرار الفئات العمرية

[ 15 - 20 ] 23 46 

[21 -  25 ] 21 42 

[ 26 - 30 03 06 

 [31 - 35 ] 01 02 

 [36 - 40 ] 02 04 

 100 50 المجمكع

 

 [ بنسبة  20 – 15أف الفئات العمرية  الممتدة مف ]  08 لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ يتبيف

ىي األكثر ترددا عمى المكتبة مف الفئات  %42[ بنسبة 25 – 21] فئة مف ك  % 46 

مرية األخرل كىنا يتضح لنا أف فئة الشباب ىي األكثر ترددا عمى المكتبة  مف فئة الكبار الع

أك لدييا ركح  ،فئة الشباب مازالت تزاكؿ نشاطيا الدراسي أف ذلؾ  إلى في كقد يرجع السبب 

المطالعة كالقراءة عكس الكبار ال ربما  تككف انشغاالتيـ في المجاؿ الميني أك انقطاعيـ عف 

جاؿ الدراسي أك  أف المكتٍبة ال تصب في محكر اىتماميـ كالشكؿ البياني التالي يكضح الم

 ذلؾ:
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4%2%

46%

6%

42%

[20-15]

[25-21]

[30-26]

[35-31]

[40-36]

 

 : الفئات العمرية لممبحوثين 17الشكل البياني رقم             

 : المستوى التعميمي  19. جدول رقم 3

 

 %النسبة  التكرار المستوى التعميمي

 26 13 ثانكم

 70 35 جامعي    

 04 02 ىاكم مطالعة

 100 50 المجمكع

 

مستكل يتضح لنا أف أعمى نسبة  تحصمنا عمييا ىي تخص ال  09مف خالؿ نتائج الجدكؿ رقـ

أما الثانكييف فقدرت ب   % 70، حيث قدرت  نسبة الجامعيف ب التعميمي الجامعي كالثانكم

فقط كىي نسبة جد منخفضة   % 4طالعة نسبة كما مثؿ المستكل التعميمي لياكم الم %  26

عكد ال ربما ي ،ثر تردد عمى المكتبة ىـ الجامعيفكمنو يمكف القكؿ أف المستكيات التعميمية األك

الثانكييف ال ربما مف أجؿ مراجعة الدركس كالتحضير السبب مف أجؿ إعداد البحكث ك 
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أجؿ المقررات كالمناىج  تككف مف ، كعميو فإف مختمؼ الفئات التي تزكر المكتبة لالمتحانات

 ، كيمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ البياني التالي : الدراسية

4%
26%

70%

ث   ي

ج معً

ه  ي المط لعة

 
 : المستوى التعميمي 18الشكل البياني رقم                    

 

مدل إقباؿ الركاد عمى المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية :    تحميل بيانات المحور األول 2.6.3

 لكالية مستغانـ

 :  مفيوم المكتبة بالنسبة لمروادىا 11. جدول رقم 4  

 

 %النسبة  التكرار    الخيارات    

 41 26                                        مكان لمقراءة       

 24.61 16 مكان لتعمم الذات                                          

 1.53 11 مكان لترفيو

 31.76 21 مكان لتثقيف

 3.17 12 أخرى  
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 111 65 المجموع    

 

ركادىا عمى أف غالبية المبحكثيف كالمتعمقة  بمفيـك المكتبة بالنسبة ل 10تشير نتائج الجدكؿ رقـ 

في حيف أجاب بعض  %40يركف أف المكتبة تعني ليـ مكاف لمقراءة كالمطالعة كذلؾ بنسبة  

كىناؾ مف يقكؿ أنيا مكاف لتعمـ الذات  %30.76 المبحكثيف أنيا مكاف لمتثقيؼ كذلؾ بنسبة

مثؿ ليـ مكاف لمقراءة كمف ىنا يمكننا القكؿ أف المكتبة حسب ركادىا ت ،%24.61كذلؾ بنسبة 

، لكف معظـ الفئات يجيمكف الدكر الترفييي الذم تقـك بو المطالعة كالتثقيؼ كالتعمـ الذاتك 

 كالشكؿ البياني    %1خاصة في أكقات الممؿ كذلؾ عمى أساس النسبة المتحصؿ عمييا ب 

 التالي يكضح ذلؾ : 

1,53%

30,76%

24,61%

40%

3,07%

م  ن للق اءة  المط لعة

م  ن لتعلم ال ات

م  ن لت فٌه

م  ن لتثقٌف

أخ ى

 
 : مفيوم المكتبة بالنسبة لروادىا 19الشكل رقم            
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 :  عدد المرات التي يزور فييا الرواد المكتبة   11. الجدول رقم5

 

 %النسبة  التكرار الخيارات

 32 16 مرة عمى األقؿ في اليـك

 42 21 مرة عمى األقؿ في األسبكع

 20 10 مرة عمى األقؿ في الشير

 06 03 نادرا ما أستخدـ المكتبة

 100 50     كعالمجم

 

كالمتعمقة بعدد مرات زيارة الركاد إلى  11تبيف نتائج التحميالت اإلحصائية في الجدكؿ رقـ 

كالتي تمثؿ مرة عمى   %42المكتبة إلى أف أعمى نسبة مف ركاد المكتبة الذيف يأتكف إلييا ىي 

اليـك كىذا دليؿ كالتي تمثؿ مرة عمى األقؿ في  %32األقؿ في األسبكع كبعد ذلؾ تمييا نسبة 

 :عمى أف المكتبة تشيد يكميا استقباؿ العديد مف ركادىا كالشكؿ البياني يكضح ذلؾ

42%

20%
6%

32%
م ة على األقل فً الٌ م

م ة على األقل فً األسب ع

م ة على األقل فً الشه 

  د ا م  أستخدم الم تبة 

 
 : عدد المرات التي يزور فييا الرواد المكتبة11الشكل البياني رقم           
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 تبة : الصعوبات التي تعيق إقبال المستنفدين عمى المك12. جدول رقم 6

 %النسبة  التكرار الخيارات

 10 05 نعـ

 42 21 ال

 48 24 أحيانا

 100 50 المجمكع

 

الذيف أجابكا  %42يتبيف لنا أف نسبة  12مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ 

 "بعض األحياف"كىناؾ مف يرل انو في ،يجدكف صعكبات تعيؽ إقباليـ عمى المكتبة "الب "

، بينما يرل آخركف مف أفراد العينة أنيـ %48 بات في زيارتيا كذلؾ بنسبة يكاجيكف صعك 

فقط كىذا يدؿ عمى أف مكقع المكتبة في بعض   %10يجدكف صعكبات لإلقباؿ عمييا بنسبة 

 :كالشكؿ البياني التالي يكضح األحياف يناسب إقباؿ الركاد إلييا كفي بعض األحياف ال يناسبيـ 

42%

10%

48%  عم 

ال

أحٌ   

 
 : الصعوبات التي تعيق إقبال الرواد عمى المكتبة 11الشكل البياني رقم          
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 : تعميل الرواد الذين يجدون صعوبات تعيق إقباليم عمى المكتبة 13. الجدول رقم 7

 %النسبة  التكرار الخيارات

 21.42 06 بعد المكتبة عف مكاف الدراسة

 39.28 11 بعد المكتبة عف مكاف إقامتؾ

كجكد المكتبة في ضكضاء 

 الشكارع

04 14.28 

 25 07 أسباب أخرل

 100 28 المجمكع

 

إلى أف أفراد العينة التي أجابت بأنيا تمقى صعكبات تعيؽ إقباليـ  13تشير نتائج الجدكؿ رقـ

 عمى المكتبة بسبب ما يمي : 

  21.42بعد المكتبة عف مكاف إقامتيـ بنسبة% 

  39.28اف الدراسة بنسبة بعد المكتبة عف مك% 

  14.28 كجكد المكتبة في ضكضاء الشكارع% 

  25 أسباب أخرل% 

 كالنتيجة ىي أف مكقع المكتبة بعيد عف أماكف إقامة ركادىا كالشكؿ التالي يكضح لنا ذلؾ :
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39,28%14,28%

25% 21,42%

بعد الم تبة عن م  ن الد اسة

بعد الم تبة عن م  ن  ق متك

 ج د الم تبة فً ض ض ء

الش ا ع

أسب ب أخ ى

 

 يق إقباليم عمى المكتبة: تعميل الرواد الذين يجدون صعوبات تع12 الشكل البياني رقم       

 : ساعات دوام المكتبة  14. الجدول رقم 7

 %النسبة  التكرار الخيارات

 66 33 مناسبة

 02 01 غير مناسبة

 32 16 مناسبة نكعا ما

 100 50 المجمكع

 

نالحظ أف ساعات دكاـ المكتبة مناسبة لتقديـ الخدمة كذلؾ بنسبة   14مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

ؿ عمى أف المكتبة تعمؿ بمبدأ احتراـ الكقت في خدمة ركادىا كتمبية احتياجاتيـ ، كىذا دلي66%

 كىذا ما يكضحو الشكؿ البياني التالي : 
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66%

32%

2%

م  سبة

غٌ  م  سبة

م  سبة   ع  م 

 
  :  ساعات دوام المكتبة 13الشكل البياني رقم                     

 مكتبة من طرف العاممين بيا : االىتمام واالستقبال لمرواد ال 15. الجدول رقم 8

 %النسبة  التكرار الخيارات

 60 30 نعـ

 10 05 ال

 30 15 أحيانا

 100 50 المجمكع

 

نالحظ أف أغمب أفراد العينة يمقكف االىتماـ كاالستقباؿ الجيد مف   15مف خالؿ الجدكؿ رقـ   

فقد  "أحيانا"كانت إجابتيا أما في ما يخص الفئة التي  ،%60قبؿ العامميف بالمكتبة كذلؾ بنسبة 

ال". كمف خالؿ ىذا نستنتج أف " لمذيف أجابكا ب  %10، ككصمت نسبة %30كانت نسبتيا ب 

، األمر الذم جعميـ يترددكف عمييا باستمرار ىـالمكظفيف بالمكتبة يحسنكف التعامؿ مع ركاد

 نظرا لالستقباؿ الجيد كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :
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60%
10%

30%

 عم 

ال 

أحٌ   

 
 :  االىتمام واالستقبال لمرواد المكتبة من طرف العاممين بيا 14الشكل البياني رقم    

 :شعور الرواد بالراحة النفسية أثناء المطالعة داخل المكتبة :16. الجدول رقم 9

 %النسبة  التكرار الخيارات

 86 43 نعـ

 14 07 ال

 100 50 المجمكع

 

 يشعركف  %43يتضح لنا أف نسبة  16تائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ انطالقا مف الن

ال" تصؿ " ، بينما أفراد العينة التي أجابت بية أثناء مطالعتيـ داخؿ  المكتبةبالراحة النفس

، كىذا معناه أف معظـ أفراد العينة تمقى الجك المالئـ عيفة جداكىي نسبة ض %14نسبتيا إلى 

 اخؿ المكتبة كىذا ما يكضحو الشكؿ البياني التالي :كالمناسب لممطالعة د
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5%

45%
 عم

ال

 
  

 :  شعور الرواد بالراحة النفسية أثناء المطالعة داخل المكتبة  15الشكل البياني رقم  

 ال"" : تعميل رواد المكتبة الذين أجابوا  ب17. الجدول رقم 11

 %النسبة التكرار الخيارات

جيج داخؿ قاعة كجكد ض

 المكتبة

06 85.71 

عدـ تكفر المكتبة عمى 

 إضاءة جيدة

00 00 

عدـ تكفر المكتبة عمى أجيزة 

 تكييؼ اليكاء

01 14.28 

ألكاف قاعات المكتبة غير 

 مناسبة

00 00 

 100 07 المجمكع
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سبب  بأف يركف نالحظ أف أغمب أفراد العينة الذيف أجابكا ب "ال"  17مف خالؿ الجدكؿ رقـ    

 %85.71بحيث سجمت بنسبة  يا،عدـ إرتياحيـ في المكتبة يعكد إلى كجكد  ضجيج داخم

كالشكؿ البياني التالي  ،لعدـ تكفر المكتبة عمى أجيزة تكييؼ اليكاء  %14.28كتمييا نسبة 

 يكضح ذلؾ :

4%
26%

70%

ث   ي

ج معً

ه  ي المط لعة

 
 ال"" ن الذين أجابوا ب: تعميل المبحوثي16الشكل البياني رقم               

 : خدمات المعمومات التي يستفيد منيا رواد المكتبة 18. الجدول رقم 11

 %النسبة  التكرار                       الخيارات  

 50 34 المطالعة الداخمية

 10.29 07 الخدمة المرجعية

 19.11 13 اإلعارة الخارجية

 11.76 08               االستنساخ  والتصوير                    

 100 68 المجموع    
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 % 50يتبيف لنا أف نسبة    18مف خالؿ اإلحصائيات المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ 

كىي تمثؿ أعمى نسبة كأىـ خدمة عمى غرار الخدمات  ،يستفيدكف مف خدمة المطالعة الداخمية

ثـ تأتي بعدىا الخدمة  %19.11األخرل كخدمة اإلعارة الخارجية التي تصؿ إلى نسبة 

كيمكف   %11.76كخدمة االستنساخ كالتصكير بنسبة  %10.29المرجعية كالتي تصؿ بنسبة 

تفسير ىذا ككف أف ركاد المكتبة يستخدمكف قاعة المطالعة الداخمية ربما مف أجؿ الحكار 

يمكف إعارتيا كالمناقشة مع الزمالء كمراجعة الدركس أك إعداد البحكث أك قراءة الكتب التي ال 

 خارج المكتبة باإلضافة إلى العديد مف النشاطات كىذا ما يكضحو الشكؿ البياني التالي  :

50,00%

11,76%

19,11%

10,29%

المط لعة الداخلٌة 

الخدمة الم جعٌة

ا ع  ة الخ  جٌة

ا ست س    الت  ٌ  

 

 : خدمات المعمومات التي يستفيد منيا رواد المكتبة 17الشكل البياني رقم           
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 :  خالصة نتائج المحور األول 3.6.3

الرئيسية لممطالعة  فة مدل إقباؿ الركاد عمى المكتبةجاء ىذا الجزء مف الدراسة إلى معر 

تحصؿ عمييا مف كمف خالؿ النتائج الم مكالم بمحميسي" العمكمية لكالية مستغانـ" الدكتكر

 االستبياف المكجو لمكبار كالشباب تـ تسجيؿ عمى مستكل ىذا المحكر النتائج التالية :

  مف الركاد يركف بأف المكتبة تعني ليـ مكاف لمقراءة كالمطالعة كىذا معناه أف  %40نسبة

اءة أغمبيتيـ يستخدمكف المكتبة مف أجؿ ىذا الغرض كأف ليا دكر كبير في غرس فييـ ركح القر 

 كالمطالعة.

 مرة في األسبكع"تزكرىا   %42مف الركاد تزكر المكتبة "مرة في اليـك " كنسبة  %32 نسبة" 

 كىذا يبيف لنا أف المكتبة تشيد يكميا إقباؿ العديد مف الركاد إلييا.

  في حيف أف ىناؾ مف  ،ال يجدكف صعكبات تعيؽ إقباليـ عمى المكتبة %42لقد تبيف أف نسبة

عمى  كىذا يدؿ %20صعكبات تمثمت في بعد المكتبة عف المنزؿ كذلؾ بنسبة  يرل أف ىناؾ

 أف مكقع المكتبة يناسب إقباؿ بعض ركادىا كالبعض األخر ال يناسبيـ.

   المكتبية  ات دكاـ المكتبة في تقديـ الخدمةأف جؿ أفراد العينة تناسبيـ ساع %66تؤكد نسبة

ة بركادىا كذلؾ مف خالؿ اتخاذىا مبدأ احتراـ كىذا يعني أف المكتبة تراعي الظركؼ الخاص

 الكقت في تقديـ الخدمة.

   ستقباؿ مف طرؼ أنيـ يمقكف االىتماـ كاال %60أكد معظـ أفراد عينة  الدراسة كذلؾ بنسبة

 كىذا دليؿ عمى أف المكظفيف يحسنكف التعامؿ مع ركاد المكتبة . ،العامميف بالمكتبة
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   سية أثناء مطالعتيـ داخؿ مى أنيـ يشعركف بالراحة النفمف المبحكثيف ع %42تشير نسبة

، أما فيما يخص الفئة األخرل كالتي أجابت بعدـ الشعكر بالراحة كذلؾ بسبب كجكد المكتبة

 .ضجيج داخؿ المكتبة 

 مف عينة الدراسة أنيـ يستفيدكف مف خدمة المطالعة الداخمية  %57.62 لقد تبيف أف نسبة

  .لقراءة  مع أصدقائيـ كذلؾ مف أجؿ المطالعة كا
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 :المحور الثانيتحميل بيانات  4.6.3  

مدى إقبال الرواد عمى النشاطات الثقافية المقدمة في المكتبة في الرئيسية لممطالعة العمومية  

 لوالية مستغانم

 األسباب الدافعة لإلقبال الرواد عمى المكتبة 19. الجدول رقم 1

 %النسبة  التكرار التكرار

 57.33 43 القراءة التثقيفية

 08 06 ث في شبكة األنترنتالبح

 33.33 25 حضكر األنشطة الثقافية           

 1.33 1 أسباب أخرل                         

 100 75 المجمكع

 

مف خالؿ النتائج أعاله يتبيف لنا أف أغمبية الركاد يأتكف المكتبة مف أجؿ القراءة التثقيفية كذلؾ 

، أما البحث في كىي نسبة متكسطة %33.33بنسبة  ك حضكر األنشطة الثقافية %50بنسبة 

ربما لكجكد شبكة األنترت في منازليـ  كمف خالؿ ىذا يمكف  %4شبكة األنترنت فكانت بنسبة 

أما بنسبة لمنشاطات الثقافية ، مف أجؿ القراءة التثقيفيةالقكؿ أف معظـ الركاد يزركف المكتبة 

 نشاطات كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ:فيي نسبة متكسطة ربما لعدـ تنبئيـ بيذه ال
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1%

75%

33,33%

8,00%

الق اءة التثقٌفٌة

البح  فً شب ة األ ت  ت

حض   األ شطة الثق فٌة

 أسب ب أخ ى

 
 : األسباب الدافعة إلقبال الرواد عمى المكتبة 18الشكل البياني رقم        

 النشاطات الثقافية التي ييتم بيا رواد المكتبة  21. الجدول رقم 2

 %النسبة  التكرار الخيارات

 1.40 10 المسابقات

 11.26 08 الممتقيات

 5.63 04 الندكات

 23.9 17 المعارؼ

 12.67 09 النشاط المسرحي

 5.63 04 األلعاب

 16.90 12 المحاضرات

 9.85 07 األبكاب المفتكحة

 100 71 المجمكع
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مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتبيف لنا أف معظـ المبحكثيف ييتمكف بنشاط المعارؼ كذلؾ 

إذ نمتمس نسب  %1.40كالمسابقات بنسبة  %16.90بنسبة  كالمحاضرات ،% 23.94بنسبة 

 ضعيفة لباقي األنشطة األخرل كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :

5,63%

23,94%
12,67%

5,63%

16,90%

9,85%
1,40%

11,26% المس بق ت

الملتق ٌ ت

ال د ات

المع  ف

ال ش ط المس حً

األلع ب

المح ض ات

األب اب المفت حة

 

 :  النشاطات الثقافية التي ييتم بيا رواد المكتبة 19الشكل البياني رقم               

 

 وثين بنشاطات الثقافية المقامة في المكتبة : استمتاع المبح21. الجدول رقم 3

 %النسبة التكرار الخيارات

 30 15 نعـ بشكؿ كبير

 54 27 نعـ نكعا ما

 16 08 ال

 100 50 المجمكع



 تغانم نموذجاالفصل الثالث :           المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مس
 

 
138 

حكؿ استمتاع المبحكثيف بالنشاطات  21بناءا عمى ما استقيناه مف معمكمات في الجدكؿ رقـ 

ثـ تمييا  %54" بنسبة كثيف يصرحكف ب "نعـ نكعا ماالمبحالثقافية المقامة بالمكتبة فإف معظـ 

في حيف نمتمس نسبة ضعيفة بنسبة لمذيف  ،%30"نعـ بشكؿ كبير" بنسبة متكسطة تصؿ إلى 

ال" كىذا دليؿ عمى أف المكتبة تؤدم دكر كبير في جعؿ ركاد المكتبة يستمتعكف " أجابكا ب

 البياني التالي :بنشاطات الثقافية التي تقدميا كىذا ما يكضحو الشكؿ 

54%

16%

30%

 عم بش ل  بٌ 

 عم   ع  م 

ال

 
 :  استمتاع المبحوثين بنشاطات الثقافية المقامة بالمكتبة21الشكل البياني رقم

 

 : النشاطات الثقافية التي يحبيا المبحوثين وال تقدميا المكتبة22.الجدول رقم  4

 

 %النسبة  التكرار الخيارات

 48 24 نعـ

 52 26 ال

 100 50 المجمكع
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يتبيف لنا أف نسبة مف المبحكثيف أجابكا بأف ىناؾ نشاطات يحبكنيا كال  22مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

  %52كنسبة أخرل أجابت ب "ال" كذلؾ ب   %48تقدميا المكتبة  حيث قدرت النسبة ب 

 :ي التالي يكضح ذلؾ كالشكؿ البيان

52%
48%

 عم

ال

 
 النشاطات الثقافية التي يحبيا المبحوثين وال تقدميا المكتبة :21الشكل البياني رقم 

 :تأثير النشاطات الثقافية عمى تنمية ثقافة رواد المكتبة  23. الجدول رقم 5

 %النسبة  التكرار الخيارات

 66 33 نعـ

 34 17 ال

 100 50 المجمكع

 

 أثرالنشاطات الثقافية ليا يتبيف لنا أف  23مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ 

كىذا انطالقا مف إجابات المبحكثيف الذيف أجابكا ب "نعـ"  ،كبير عمى تنمية ثقافة ركاد المكتبة

ر كبير أثر "ال" كىذا يعني أف المكتبة ليا   %34كمثمت نسبة  %66حيث كصمت النسبة إلى 
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يمكف تكضيح ذلؾ في الشكؿ عمى تنمية ثقافة ركادىا مف خالؿ األنشطة الثقافية التي تقدميا ك 

 البياني التالي :

34%

66%
 عم

ال

 
 : مدى تأثير النشاطات الثقافية عمى تنمية رواد المكتبة 22الشكل البياني رقم

 

 ال"" : تعميل المبحوثين الذين أجابوا ب 24. الجدول رقم 6

 %النسبة  التكرار الخيارات

 47.05 08 النشاطات المقدمة ال تنا سبؾ

النشاطات المقدمة تيتـ بفئة 

 كاحدة دكف أخرل

02 11.76 

 41.17 07 أسباب أخرل

 100 17 المجمكع

 

 انطالقا مف المعطيات المكضحة أعاله يتبيف لنا أف المبحكثيف الذيف أجابكا بال  كذلؾ بسبب 

  يـتناسبالنشاطات الثقافية المقدمة ال 
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 دكف أخرل النشاطات الثقافية تيتـ بفئة كاحدة 

 أسباب أخرل 

 كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :  

 

11,76%

41% 47,05%
ال ش ط ت الثق فٌة المقدمة ال تالئم

 هتم مك 

ال ش ط ت المقدمة تهتم بفئة  احدة

د ن أخ ى

أسب ب أخ ى

 : تعميل المبحوثين الذين أجابوا "بال"23الشكل البياني رقم                

الثقافية في رفع المستوى الثقافي والمعرفي لرواد  : مساىمة األنشطة25.الجدول رقم 7

  المكتبة

 %النسبة  التكرار الخيارات

 26 13 نعـ بشكؿ كبير

 62 31 نعـ نكعا ما

 12 06 ال لـ تساىـ

 100 50 المجمكع
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أجابت  %26مستجكب بنسبة  31أعاله  تكصمنا إلى أنا  25بناءا عمى معطيات الجدكؿ رقـ 

الثقافي كالمعرفي  " في مدل مساىمة النشاطات الثقافية في رفع المستكلب "نعـ بشكؿ كبير

فكانت " نعـ نكعا ما" كنمتمس نسبة ضعيفة جدا في "ال لـ   %62، أما نسبة كاد المكتبةلر 

كمف خالؿ ىذه النتائج يتبيف لنا أف النشاطات الثقافية تساىـ بشكؿ  ،%12تساىـ" كذلؾ بنسبة 

 كبير في رفع المستكل الثقافي كالمعرفي لركاد المكتبة كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :

12%
26%

62%  عم بش ل  بٌ 

 عم   ع  م 

ال لم تس هم

 
 : مساىمة المكتبة في رفع المستوى الثقافي والمعرفي لرواد المكتبة 24الشكل البياني رقم

 : مساعدة المكتبة روادىا في استغالل أوقات الفراغ26.الجدول رقم 8

 %النسبة  التكرار الخيارات

 41.30 19 نعـ

 50 23 نكعا ما

 8,69 04 ال لـ تساعد

 100 46 المجكع
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مف المبحكثيف ساعدتيـ النشاطات  % 41.30أف نسبة  26نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

أما في ما يخص  ،"كذلؾ باإلجابة ب "نعـ، الثقافية في استغالؿ أكقات فراغيـ بأشياء مفيدة 

، كمف ىذا يتبيف لنا أف النشاطات تساىـ %50اإلجابة ب "نعـ نكعا ما " فقدرت النسبة ب 

 ير في استغالؿ أكقات الفراغ لركاد المكتبة كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ :بشكؿ كب
 

41,30%

8,69%

50,00%  عم

  ع  م 

ال لم تس عد

 

 : مساعدة المكتبة روادىا في استغالل أوقات الفراغ25الشكل البياني رقم            

مع : مساعدة النشاطات الثقافية المبحوثين في التعرف عمى تقاليد المجت27. الجدول رقم 9

 المستغانمي

 %النسبة  التكرار الخيارات

 26.66 12 نعـ

 37.77 17 نكعا ما

 35.55 16 ال لـ تساعد

 100 45 المجمكع
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 "نكعا ما "أف أغمب المبحكثيف أجابكا بأف النشاطات الثقافية ساعدتيـ  27يبيف لنا الجدكؿ رقـ 

    %37.77النسبة إلى  عمى التعرؼ عمى عادات كتقاليد المجتمع المستغانمي حيث كصمت

كانطالقا مف ىذه النتائج يمكف القكؿ أف النشاطات الثقافية  %35.5ك "ال لـ تساعد" بنسبة 

  "نكعا ما " تيتـ بعادات كتقاليد المجتمع المستغانمي كىذا بناءا عمى نسبة إجابات المبحكثيف ب

 :ضح ذلؾ كالشكؿ التالي يك  %35.55كفي نفس الكقت ال لـ تساعد كذلؾ بنسبة 

37,77%

35,55%
26,66%

 عم

  ع  م 

ال لم تس عد

   

: مساعدة النشاطات الثقافية الرواد في التعرف عمى تقاليد  المجتمع    26الشكل رقم               

 .المستغانمي

 : مساىمة األنشطة والفعاليات في زيادة معمومات رواد المكتبة 28.الجدول رقم 11

 %النسبة التكرار الخيارات

 34 16 نعـ

 54.34 25 نكعا ما

 10.86 05 ال لـ تساىـ

 100 46 المجمكع
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مف أفراد العينة يصرحكف بأف  %54.34أف نسبة  ايتضح لن 28مف خالؿ الجدكؿ رقـ     

ت اجابا% 34األنشطة الثقافية ساىمت "نكعا ما" في زيادة معمكماتيـ العامة كمثمت نسبة 

 لـ تساىـ" كىي "ال لمذيف قالكا %10.86ؾ تأتي نسبة كبعد ذل ،"المبحكثيف الذيف أجابكا ب "نعـ

إذا يمكف القكؿ بأف النشاطات الثقافية كاف ليا إسياـ كبير في زيادة المعمكمات  ،نسبة ضعيفة جدا

 العامة لركاد المكتبة  كىذا ما يكضحو الشكؿ البياني التالي : 

54,34%

10,86%
34%

 عم

  ع  م 

ال لم تس هم

 : مساىمة األنشطة والفعاليات في زيادة المعمومات العامة  27الشكل البياني التالي رقم

 .لروادىا

 : رضا المبحوثين عمى األنشطة الثقافية المقدمة 29. الجدول رقم 11

 %النسبة التكرار الخيارات

 30.43 14 نعـ

 54.34 25 نكعا ما

 15.21 07 ال

 100 46 المجمكع
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نعـ نكعا " بمعظـ أفراد العينة كانكا راضييف أف  30تشير النتائج المكضحة في الجدكؿ رقـ 

أما بنسبة إلى غير  % 30.43"نعـ بشكؿ كبير"كقدرت نسبة  %54.34كذلؾ بنسبة  "ما

كمف خالؿ ىذه المعطيات  %10.8راضي فقد التمسنا أنيا نسبة منعدمة جدا حيث قدرة ب 

ر نكعا ما مف قبؿ ركاد المكتبة  يتبيف لنا أف األنشطة الثقافية التي تقدميا المكتبة تمقى رضا كبي

 كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ :

54,34%

30,43%15,21%

 عم بش ل  بٌ 

 عم   ع  م 

ال 

  
 : رضا المبحوثين عمى األنشطة الثقافية المقدمة28الشكل البياني رقم       
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 : خالصة نتائج المحور الثاني 5.6.3 

خصص ىذا الجزء مف الدراسة  لمتعرؼ عمى مدل إقباؿ الركاد عمى النشاطات الثقافية المقدمة 

، حيث تـ تسجيؿ "مكالم بمحميسي " د.في المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ

 النتائج التالية :  عمى مستكل ىذا المحكر

  يحضركف النشاطات الثقافية  %41.86يئنكف المكتبة مف أجؿ القراءة التثقيفية ك %50حكالي

 كىذا راجع إلى أف أغمبية الركاد يستخدمكف المكتبة مف أجؿ ىذا الغرض.

  يمقى االىتمامـ مف طرؼ ركاد المكتبة  مف المبحكثيف أف نشاط المعارؼ %23.9تصرح

كىذا يدؿ عمى أف أغمبية المبحكثيف  %16.90لمحاضرات التي قدرت بنسبة إلى ابإلضافة 

 يفضمكف ىذا مف أجؿ اكتساب معمكمات عامة.

  مف أفراد العينة أنيـ يستمتعكف بالنشاطات الثقافية التي تقدميا المكتبة كذلؾ  %54أكدت نسبة

 بناءا عمى إجابات" نعـ نكعا ما "

 أنو ال يكجد نشاطات ثقافية يحبيا المبحكثيف كال تقدميا  لقد تبيف في ىذا الجزء مف الدراسة

 . %48في حيف ىناؾ مف قاؿ يكجد كذلؾ بنسبة  %52المكتبة كذلؾ بنسبة 

  كبير عمى تنمية ثقافتيـ  أثرأجمع معظـ أفراد مجتمع الدراسة عمى أف النشاطات الثقافية ليا

المكتبة في تقديـ ىذه  بذلوتكىذا راجع لمجيد الكبير الذم  ،%66حيث قدرت النسبة ب 

 النشاطات .

  مف أفراد العينة أف النشاطات الثقافية ساىمت في رفع مستكاىـ  كىذا راجع  %62تؤكد نسبة

 ."نعـ نكعا ما "لإلجابة ب
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   عينة عمى أف األنشطة الثقافية التي تقدميا المكتبة ساعدتيـ المف أفراد  %50أجمعت نسبة

 أشياء مفيدة .في استغالؿ أكقات الفراغ في 

   مف المتردديف عمى المكتبة ترل بأف األنشطة الثقافية المقامة بالمكتبة  %37.77نسبة

في التعرؼ عمى عادات كتقاليد المجتمع المستغانمي في حيف ىناؾ نسبة   "نكعا ما"ساعدتيـ 

ال  كعميو ال  يمكف القكؿ بصفة ثابتة أف  ىذه األنشطة ،"ال لـ تساعد"ترل بأنيا  35.55%

 تساعد في التعرؼ عمى ىذه العادات ألف األسباب تتعدد كتختمؼ.

   في زيادة  "نكعاما "مف أفراد العينة أف األنشطة الثقافية ساىمت % 54.34تشير نسبة

 معمكماتيـ العامة.

  طة الثقافية التي تقدميا مف ركاد المكتبة عمى أنيـ راضيف عمى األنش %54.34أكدت نسبة

 يؿ عمى نجاح األنشطة الثقافية التي تقدميا.كىذا دل، المكتبة
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 : تحميل بيانات االستبيان الموجو لألطفال 7.3

 : البيانات الشخصية1.7.3 

 : يوضح جنس األطفال المبحوثين31.الجدول رقم 1

 %النسبة  التكرار الجنس

 55 22 الذككر

 45 18 اإلناث

 100 40 المجمكع

 

ىـ أكثر ترددا عمى المكتبة  "الذككر "يتضح لنا أف في فئة األطفاؿ 30مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

كقد يرجع ذلؾ إلى  أف   %45ا اإلناث فقدرت ب بينم ،%55حيث بمغت  نسبة الذككر منيـ 

الشكؿ البياني التالي ك  .تستيكم الذككر أكثر مف اإلناث "مكالم بمحميسي" دنشاطات مكتبة 

 يكضح ذلؾ :

45% 55%
    

    

 
 : جنس األطفال المبحوثين29الشكل البياني رقم                        
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 الفئات العمرية لممبحوثين:  31الجدول رقم   2. 

 %النسبة  التكرار الفئات العمرية

[06 – 09] 16 40 

[10 – 12 ] 14 35 

[12 – 14] 10 25 

 100 40 المجمكع

 

نالحظ أف الفئة العمرية األكثر ترددا عمى المكتبة ىي الفئة التي  31مف خالؿ الجدكؿ  رقـ 

    [ سنة فقدرت ب 12 -10 ما مف ]أ ،%40[ سنكات بنسبة 09-06يتراكح سنيـ مابيف ]

كقد يعكد السبب أف األطفاؿ  ،% 25[ سنة ب  14- 12ثـ تمييا الفئة الممتدة  مف]  % 35

 سنكات لدييـ أكقات فراغ أكثر ليترددكا عمى المكتبة  عمى عكس الفئتيف  [ 09 –06ما بيف ] 

لدييـ التعميـ االبتدائي ك  زالت في طكر[ سنة ألف الفئة األكلى ما14 – 12[ ك ] 12 – 10]  

تككف في مرحمة الثالثة  في حيف أف الفئتيف الثانية ك  ،أكقات فراغ أكثر بحكـ مستكاىـ التعميمي

يساعدىـ  ساعات الدراسية أكثر  كىذا ماالضغكط ك يككف البرنامج الدراسي مالتعميـ المتكسط ك 

نجاز الك ة بسبب الضغط في ساعات الدراسة ك إلى المكتب لذىاب المدرسية كالشكؿ  اجبات.ا 

 الياني التالي يكضح ذلؾ :
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25%
40%

35%

[09-06]

[12-10]

[14-12]

 
 : الفئات العمرية لألطفال المبحوثين31الشكل البياني رقم    

 : المستوى التعميمي32.الجدول رقم 3

 %النسبة  التكرار الخيارات

 40 16 ابتدائي

 60 24 المتكسط

 100 40 المجمكع

 

يا أف أعمى نسبة تحصمنا عمي 32مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدكؿ رقـ يتبيف لنا 

أما المستكل االبتدائي فقد  ،% 60، حيث قدرت النسبة ب تخص المستكل التعميمي المتكسط

كسط ىـ األكثر ترددا عمى كىذا يدؿ عمى أف أطفاؿ المستكل المت % 40تحصمنا عمى نسبة 

ذلؾ يعكد  إلى  أف الطفؿ عندما ينتقؿ مف مرحمة تعميمية إلى أخرل لعمى السبب في المكتبة، ك 

التثقيؼ التي داد اىتمامو بقراءة كالمطالعة ك عميو يز ة التدريس تعرؼ نكع مف التعقيد ك فإف عممي

التي مف ي النشاطات المكتبية التثقيفية ك تكفرىا لو المكتبة مف تكفير الرصيد الكثائقي كتنكع ف

 ىذا ما يكضحو الشكؿ البياني التالي :عرفة كتنمية رصيده الثقافي ك المخالليا يكتسب 
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60%

40%

 بتدائً

المت سط

 

 : المستوى التعميمي 31الشكل البياني رقم                   

تحميل بيانات المحور األول : مدى إقبال األطفال عمى المكتبة الرئيسية لممطالعة  2.7.3

 مالعمومية لوالية مستغان

 : سبب إقبال األطفال عمى المكتبة 33.الجدول رقم 4

 %النسبة  التكرار التكرار

 54.54 30 المطالعة

 27.27 15 إعارة الكتب

 18.18 10 إنجاز كاجبات المدرسية

 100 55 المجمكع

 

، أف نسبة أسباب ذىاب األطفاؿ إلى المكتبة الذم يمثؿك  33خالؿ الجدكؿ رقـ نالحظ مف 

 تمثؿك العالية ىي النسبة ف إلى المكتبة مف أجؿ المطالعة ك أفراد العينة يذىبك مف  % 54.54

، في حيف تكضح نسبة المكتبة مف أجؿ إعارة الكتب يأتكف إلىفي الذيف  % 27.27نسبة 
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مكف عمى معظـ األطفاؿ يقب . كىذا معناه أف" ةلإلجابة ب " إنجاز كاجبات المدرسي % 18.18

، كعميو يمكف القكؿ أف األطفاؿ المتردديف عمى المكتبة لدييـ فكرة المكتبة مف أجؿ المطالعة

مف خالؿ الشكؿ البياني التالي يفية في حياة الفرد كالمجتمع  ك عمى مدل ضركرة المطالعة تثق

 : يمكف تكضيح ذلؾ

 

15%

10%

30% المط لعة

 ع  ة ال تب

  ج ز  اجب ت مد سٌة

 

 عمى المكتبة سبب إقبال األطفال  32الشكل البياني رقم                     

 :األيام المفضمة لألطفال لزيارة المكتبة 34.الجدول رقم 5

 %النسبة  التكرار الخيارات

 42.5 17 خالؿ أياـ األسبكع

 –)الجمعة  نياية أياـ األسبكع

 السبت (

05 12.5 

 45 18 خالؿ أياـ ك نياية األسبكع

 100 40 المجمكع
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نسبة سجمت تخص األطفاؿ الذيف يقبمكف عمى أف أعمى  34يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

لمذيف   %42،  في حيف سجمت نسبة %45ذلؾ بنسبة ، ك "نياية األسبكعأياـ ك  "المكتبة خالؿ

 "مذيف يقبمكف عمى مكتبة فيل % 05سجمت نسبة ك  "أياـ األسبكع"عمى المكتبة خالؿ  يقبمكف

أتكف إلى المكتبة في جميع أياـ يمكف تفسير ذلؾ أف معظـ األطفاؿ ي، ك "نياية أياـ األسبكع

 أم في أكقات فراغيـ مثؿ الثالثاء مساءا كالجمعة  ،ألسبكع أم كمما أتيحت ليـ الفرصةا

 نظرا لتفرغيـ في ىذه األكقات كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ : السبت

45%

12,05%

42,05%

خالل أٌ م األسب ع

 ه ٌة أٌ م األسب ع

خالل أٌ م   ه ٌة األسب ع

 أليام المفضمة لألطفال لزيارة المكتبة:ا 34الشكل البياني رقم                          

 الفترات التي يزور فييا األطفال المكتبة :: 35الجدول رقم  6.

 %النسبة  التكرار الخيارات

 31.25 15 األياـ العادية لمدراسة

 00 00 فترة االمتحانات

 62.5 30 أكقات الفراغ

 %100 48 المجمكع
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 % 62.5حيث تكضح نسبة  ،ييا األطفاؿ المكتبةالتي يزكر ف الفترات 35يمثؿ الجدكؿ رقـ 

أكلئؾ  % 31.25مف األطفاؿ المذيف يزكركف المكتبة أثناء أكقات الفراغ في حيف تكضح نسبة 

، إضافة إلى اجع إلى انشغاؿ األطفاؿ بالدراسةىذا ر يزكركنيا في فترة العطؿ الدراسية، ك الذيف 

ثقافية مختمفة خاصة لفئة  بتنظيـ نشاطات ذلؾ فإف المكتبة في فترة العطؿ الدراسية تقـك

الشكؿ البياني التالي يكضح كرشة الرسـ ك  ،كرشة اختبر ذكائؾ ،األطفاؿ ككرشات قراءة قصة

 ذلؾ :

30%
15%

0%

األٌ م الع دٌة للد اسة

فت ة ا متح   ت

أ ق ت الف اغ

 

 : الفترات التي يزور فييا األطفال المكتبة34الشكل البياني رقم               

 

 لساعات التي يقضييا األطفال المستجوبين في المكتبة :عدد ا: 36الجدول رقم 7.

 %النسبة  التكرار الخيارات

 22.5 09 أقؿ مف ساعة

 72.5 29 ساعات 03مف ساعة إلى 

 05 02 ساعات 06إلى  04مف 
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 00 00 ساعات 06أكثر مف 

 100 40 المجمكع

 

ألطفاؿ المستجكبيف الذم يكضح عدد الساعات التي يقضييا ا 36تشير نتائج الجدكؿ رقـ 

ساعات  03داخؿ المكتبة أف أعمى نسبة مف األطفاؿ سجمت ىي لمذيف يمضكف مف ساعة إلى 

لمذيف يقضكف أقؿ مف ساعة في المكتبة  أما  %22.5، كتبيف نسبة %72.5في المكتبة بنسبة 

   ساعات  06 – 04فيي تمثؿ األطفاؿ الذيف يقضكف كقتيـ داخؿ المكتبة مف   %05نسبة 

الؿ ما تقدمو رائعا في المكتبة مف خمعظـ األطفاؿ يمضكف كقتا ممتعا ك ىذا دليؿ عمى أف ك 

 الشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :. ك المختمفة نشاطات الثقافيةالمكتبة مف خدمات ك 
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22,50%
أقل من س عة

من س عة  لى 03 س ع ت
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 ي المكتبة: عدد الساعات التي يقضييا األطفال ف35الشكل البياني رقم            
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 خالصة نتائج المحور األول : 3.7.3

خصص ىذا الجزء مف الدراسة لمتعرؼ عمى مدل إقباؿ األطفاؿ عمى المكتبة الرئيسية لممطالعة 

العمكمية لكالية مستغانـ " الدكتكر مكالم بمحميسي " حيث تـ تسجيؿ عمى مستكل ىذا المحكر 

 النتائج التالية :

ذلؾ مى المكتبة ىك مف أجؿ المطالعة ك سبب إقباليـ ع أف ة عمىلقد أجمع معظـ أفراد الدراس

نياية ك  بداية أياـ"فيما يخص األياـ المفضمة لدييـ لزيارة المكتبة ىي ك ، .% 54.54بنسبة 

ىذا ما ا نظرا لتفرغيـ في ىذه األياـ  ك ىذالجمعة كالسبت ك أم يـك الثالثاء مساءا ك  "األسبكع

ىي فترات القة بفترات التي يقبؿ فييا األطفاؿ عمى المكتبة فيما لو ع، ك %45أثبتتو بنسبة 

لألطفاؿ  %72.5، كبينما سجمت نسبة % 62.5حيث سجمت بنسبة  ،الفراغ أم أكقات الفراغ

، كىذا ما يدؿ عمى أف المكتبة تكفر ساعات داخؿ المكتبة 03ساعة إلى  الذيف يقضكف مف

يمكف القكؿ أف أفراد الدراسة لدييـ فكرة عف  ىناك ، مناسب كالمريح لممطالعة ك تثقيؼالجك ال

 التثقيفية.ة المكتبة في حياتيـ التعميمية ك مدل ضركرة كأىمي
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المحور الثاني : مدى إقبال األطفال عمى النشاطات الثقافية المقدمة في المكتبة 4.7.3

 الرئيسية لممطالعة العمومية لوالية مستغانم " موالي بمحميسي"

 حضور األطفال لمنشاطات الثقافية التي تقدميا المكتبة : 37م الجدول رق.8

 

 %النسبة التكرار الخيارات

 55 22 نعـ

 20 08 ال

 25 10 أحيانا

 100 40 المجمكع

 

ات الثقافية التي تقدميا الذم يكضح نسبة حضكر األطفاؿ لمنشاط 37تشير نتائج الجدكؿ رقـ 

 %20ك تبيف نسبة  %55كا ب " نعـ" قدرت ب بحيث كضح أف نسبة الذيف أجاب ،المكتبة

ىنا ما يمكف قكلو ابكا ب "أحيانا". ك الذيف أج %25في حيف تكضح نسبة  لمذيف أجابكا ب " ال "

ذلؾ حسب تنكع األنشطة يككف كف نشاطات التي تقدميا المكتبة ك أف معظـ األطفاؿ يحضر 

، أما الذيف أجابكا بال أعمارىـالثقافية كحسب رغبات العينة المدركسة كيككف ذلؾ باختالؼ 

. ك الشكؿ البياني عف إقامتيـ ك صعكبة الكصكؿ إلييافيمكف أف يعكد السبب إلى بعد المكتبة 

 التالي يكضح ذلؾ:
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20%

55%

2,05%

 عم

ال

أحٌ   

 
 : حضور األطفال النشاطات الثقافية36الشكل البياني رقم          

 

 فية االتي يحب األطفال  حضورىا : النشاطات الثقا38.الجدول رقم9

 

 %النسبة التكرار الخيارات

 22.85 16 مسابقات ثقافية

 17.14 12 معرض كتاب الطفؿ

 8.57 06 أبكاب مفتكحة

 21.42 15 قراءة قصة

 12.85 09 ألعاب ك مسرحيات

 17.14 12 رحالت كميرجانات

 100 70 المجمكع
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ثؿ النشاطات الثقافية التي يحب حضكرىا األطفاؿ الذم يمك  38نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

" مسابقات الثقافية ألطفاؿ الذيف يحبكف حضكرل %22.85المستجكبيف في المكتبة أف نسبة 

لألطفاؿ الذيف يحبكف  %17.14، كتمييا نسبة يحبكف "قراءة قصة" %21.42كما نسبتو 

 مذيف يحبكف حضكرل  %12.85، كنسبة رض الكتاب" ك "رحالت ك ميرجانات"حضكر "مع

. كيمكف تفسير لمفتكحة""األبكاب احضكر الذيف يحبكف %8.57تمييا نسبة ك  ،"ألعاب كمسرحيات"

اختمفت ىذه اىـ في تثقيؼ الطفؿ بحيث تنكعت ك ذلؾ أف األنشطة التي تنظميا المكتبة تس

ت أما مف جانب حب األطفاؿ لممسابقا ،المستكل التعميميفئات العمرية ك األنشطة حسب ال

اكتساب المعارؼ الجديدة مف غير التثقيؼ ك يـ الرغبة في التعمـ ك القكؿ بأنو لدي الثقافية فيمكف

ذا يككف مف أجؿ التسمية أما عف حبيـ لقراءة القصة ى ،ناىج الدراسية التي تعكدكا عميياالم

اكتساب كالترفيو، أما عف حبيـ لمرحالت كميرجانات كمعارض يككف مف أجؿ استمتاع ك 

 :. ك يمكف تكضيح ذلؾ مف خالؿ الشكؿ البياني التاليالنفس رؼ الجديدة ك الترفيو عفالمعا

12,85%

21,42%
17,14%

8,57%

17,14% 22,85% مس بق ت ثق فٌة

مع ض  ت ب الطفل

أب اب مفت حة

ق اءة ق ة

ألع ب  مس حٌ ت

 حالت  مه ج   ت

 
 : النشاطات الثقافية التي يحب األطفال حضورىا38 الشكل البياني رقم       
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 استمتاع األطفال بالنشاطات المقامة في المكتبة:: 40 الجدول رقم .11

 

 %النسبة  التكرار الخيارات

 72.5 29 نعـ

 05 02 ال

 22.5 09 نكعا ما

 100 40 المجمكع

 

الذم يكضح مدل استمتاع األطفاؿ بالنشاطات الثقافية المقامة في  40تشير نتائج الجدكؿ رقـ 

 المكتبة قدرت أف أعمى نسبة مف األطفاؿ الذيف يستمتعكف بالنشاطات المقامة في عمىالمكتبة 

بالنشاطات المقامة  "نكعا ما "مف األطفاؿ الذيف يستمتعكف  %22.5تبيف نسبة ك  ،%72.5ب 

كف بالنشاطات المقامة في مف األطفاؿ الذيف ال يستمتع %5في المكتبة في حيف سجمت نسبة 

بالنشاطات المقامة في المكتبة  ما يمكف تفسيره ىنا ىك أف معظـ األطفاؿ يستمتعكفك  ،المكتبة

اطات قد . أما الذيف يستمتعكف نكعا ما بالنشيـ كرغباتيـ ليذه النشاطاتب ميكليعكد ذلؾ حسك 

نكعا ما في ىذه أك ربما يركف أف ىناؾ نقص  ،دراسيالمستكاىـ يككف كذلؾ حسب رغباتيـ ك 

 الشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ :. ك النشاطات المقامة
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72,05%

22,05%

 عم

ال

  ع  م 

5%

 
 اع األطفال بالنشاطات الثقافية المقامة في المكتبة: استمت39الشكل البياني رقم 

  

 : النشاطات التي يحب ممارستيا األطفال حسب األولوية :41. الجدول رقم 11

 %النسبة  التكرار الخيارات

 35 14 رحالت

 20 08 ندكاتممتقيات ك 

 15 06 ميرجاناتاحتفاالت ك 

 12.5 05 معارض

 مع المدارس  الشراكة

 اتمختمؼ المؤسسك 

07 17.5 

 100 40 المجمكع

 

الذم يمثؿ النشاطات التي يحب ممارستيا أك مشاركتيا ك  41يتضح لنا مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 رحالت المف األطفاؿ يحبكف مشاركة في " %35األطفاؿ حسب األكلكية في المكتبة أف نسبة 
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مف أطفاؿ  %17.5تمييا نسبة  المشاركة في "ممتقيات كندكات" ك يحبكف  %20ما نسبتو ك 

مف  %15تمييا نسبة ك  ،مختمؼ المؤسساتمسابقات مع المدارس ك اليحبكف مشاركة في 

ذيف يحبكف مالمف األطفاؿ  % 12.5تمييا نسبة ك  ،ميرجاناتيحبكف احتفاالت ك   األطفاؿ المذيف

في رحالت ذلؾ مف . كىذا معناه أف معظـ األطفاؿ يحبكف المشاركة المشاركة في المعارض

 الترفيو فييا . كالشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ:ستمتاع كاكتشاؼ مختمؼ المناطؽ ك أجؿ اال

20%
15%

12,50%
35%

17,50%

 حالت

ملتقٌ ت   د ات

 حتف الت  مه ج  ت

مع  ض

الش ا ة مع المدا س  مختلف

 المؤسس ت 
 .:النشاطات التي يحب ممارستيا األطفال حسب األولوية 41الشكل البياني رقم       

 

  : تشجيع األولياء ألطفاليم عمى ممارسة النشاطات الثقافية42 .الجدول رقم11

 %النسبة  التكرار الخيارات

 95 38 نعـ

 05 02 ال

 100 40 المجمكع
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ت مدل تشجيع األكلياء ألطفاليـ عمى ممارسة أك المشاركة في النشاطا 42يكضح الجدكؿ رقـ 

يشجعكف أطفاليـ عمى  األكلياءبأف  %95، حيث سجمت نسبة الثقافية إذا أتيحت ليـ الفرصة

في حيف  ،شاطات الثقافية إذا أتيحت ليـ الفرصة في المكتبةمشاركة في النالممارسة أك ال

غير راضييف بمشاركة أطفاليـ في النشاطات التي تنظميا ال األكلياءمف أف  %05سجمت 

أك عدـ كعييـ ألىمية النشاطات  ،عمى أطفاليـيـ المكتبة قد يعكد السبب ربما إلى خكف

 الشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ:ك الفكرية . ك يـ في تنمية قدراتيـ التثقيفية كالعممية ألطفال

95%

5%

 عم

ال

 
 : تشجيع األولياء ألطفاليم عمى ممارسة النشاطات الثقافية 41الشكل البياني رقم 

 

 النشاطات التي يحبيا األطفال وال تقدميا المكتبة: 43الجدول رقم .12

 

 %النسبة  التكرار الخيارات

 50 20 مسرحيات

 37.5 05 مسابقات الرسـ
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 12.5 15 احتفاالت ك ميرجانات

 100 40 المجمكع

 

النشاطات التي يحبيا األطفاؿ لكنيا غير متكفرة في المكتبة حيث  43يمثؿ الجدكؿ رقـ 

 % 37.5في حيف سجمت نسبة  ،مسرحيات"ال" بأف األطفاؿ يحبكف %50سجمت نسبة 

كف "مسابقات لمذيف يحب % 12.5تمييا نسبة ك  ،"ميرجاناتالك  اإلحتفاالت" لألطفاؿ الذيف يحبكف

كنيا غير ميرجانات لالك  إلحتفاالتامسرحيات ك اليمكف تفسير ذلؾ بأف األطفاؿ يحبكف الرسـ" ك 

يعني انعداـ لكف ىذا ال ى مكقع المكتبة المجاكر لممسرح ك ىذا راجع ربما إلمتكفرة في المكتبة ك 

 . الشكؿ البياني التالي يكضح ذلؾ:حتياجات أطفاؿمسرحيات في مكتبة  كذلؾ لتمبية ا

 

37%

12,50%

50% مس حٌ ت

مس بق ت ال سم

 حتف الت  مه ج   ت

 
 حبيا األطفال وال تقدميا المكتبةالنشاطات التي ي :42البياني رقمالشكل       
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 الثاني  : خالصة نتائج المحور 5.7.3

ة المقدمة في المكتبة يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة مدل إقباؿ األطفاؿ عمى النشاطات الثقافي

سجؿ عمى مستكل ىذا المحكر النتائج مية " الدكتكر مكالم بمحميسي " ك الرئيسية لممطالعة العمك 

 التالية :

راجع ىذا الثقافية التي تقدميا المكتبة ك مف األطفاؿ الذيف يحضركف النشاطات  %55نجد نسبة 

. في لنشاطاتمكتبة مف أجؿ ىذه ا، كأف أغمبيتيـ يأتكف إلى الإلى التنكع في ىذه النشاطات

" ىي التي أخذت أعمى نسبة مسابقات الثقافيةالمف أف نشاط "  %23حيف تسجؿ نسبة 

ذلؾ راجع لحبيـ ليذا النكع مف المسابقات ، ك ي يحب حضكرىا األطفاؿ في المكتبةلمنشاطات الت

طات طفاؿ بالنشا. ك فيما يخص مدل استمتاع األالترفيوثقيؼ كاكتساب المعرفة ك مف أجؿ الت

أما فيما يتعمؽ بالنشاط الذم يحب األطفاؿ ممارستو ، %72.5سجمت نسبة المقامة في المكتبة 

أثبتت نسبة ك  "رحالتاللنشاط " %35أك مشاركتو في المكتبة حسب األكلكية سجمت بنسبة 

افية بأف األكلياء راضييف كيشجعكف أطفاليـ عمى ممارسة أك المشاركة في النشاطات الثق 95%

    " مف النشاطات التي يحبيا األطفاؿبأف "المسرحيات %50مثمت نسبة ك  ،تي تنظميا المكتبةال

قد يعكد سبب غياب ىذا النشاط بسبب مكقع المكتبة المجاكر كلكنيا غير متكفرة في المكتبة ك 

 لممسرح.
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 :ائج عمى ضوء الفرضيات نتتحميل ال 7.3

 يمكف التحقؽ مف صدؽ الفرضيات كىي كما يمي : كفي ضكء النتائج التي تكصمنا إلييا

 الفرضية األولى :( 1

المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية  لوالية مستغانم تقدم خدمات و نشاطات ثقافية مما يؤدي 

 .إلى إقبال الرواد عمى المكتبة 

 مف الركاد، بحيث أف المكتبة تشيد إقباؿ العديد كؿ أف ىذه الفرضية تحققت نكعا مايمكف الق

يزكركف  كماأف أغمبيتيـ،  %60كاألطفاؿ في طكر المتكسط   %46حيث بمغت نسبة الشباب 

ع " كذلؾ مف أجؿ الخدمات العادية، كالمطالعة كالقراءة المكتبة " مرة في اليـك " كمرة في األسبك 

متكسطة  ، أما بنسبة لحضكر األنشطة الثقافية التي تقدميا المكتبة فقد شيدت نسبةالتثقيفية

 .%55.55أما األطفاؿ فكانت بنسبة  %33،33نكعا ما بحيث كصمت نسبة الشباب إلى 

 الفرضية الثانية :( 2

 .ىناك تنشيط معتبر تؤديو ىذه المكتبة وفق إستراتيجية معينة 

أف  المكتبة مف خالؿ المقابمة التي أجريناىا معو أميف ، حيث صرحت لناتحققت ىذه النظرية

، المكتبة المتنقمة ىذه المكتبة متمثؿ في المسابقات، األبكاب المفتكحة تبر تقدموىناؾ تنشيط مع

 مكتبة تمثمت في : التسيير النشاطات المقامة عمى مستكل اإلستراتيجية المنتيجة لتقديـ ك  أما

 .لمناقشة األفكار باجتماعقياـ ال  -1

 . الكرشاتتحديد   -2

 مالحظة النقائص لتحسيف األداء.  -3
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 ايا التشجيعية.تكفير اليد  -4

 الفرضية الثالثة :( 3

 ىذه األنشطة الثقافية التي تقدميا المكتبة ليا أثر بالغ األىمية عمى رواد المكتبة 

 مف الركاد أجمعكا عمى %66، بحيث أكدت الدراسة أف نسبة تحققت ىذه الفرضية بشكؿ كبير

في رفع مستكاىـ الثقافي بنسبة ، ككذلؾ ساىمت قافية أثر فعاؿ في تنمية ثقافتيـأف لمنشاطات الث

 .بحضكر األنشطة الثقافية كذلؾ %50ككذا استغالؿ أكقات فراغيـ بنسبة   62%

 النتائج العامة لمدراسة:   1.8.3

ممطالعة العمكمية بعد إتماـ ىذه الدراسة الميدانية التي أجريت عمى مستكل المكتبة الرئيسية ل

كالتي كانت بيدؼ التعرؼ عمى كاقع التنشيط الثقافي  "" الدكتكر مكالم بمحميسيلكالية مستغانـ

كمف خالؿ االستمارات التي تـ تكزيعيا عمى مختمؼ الفئات العمرية مف أطفاؿ كشباب ككبار  

 فمقد أسفرت ىذه  الدراسة إلى عدة نتائج تمثمت فيما يمي :

 فيما يخص االستمارة المكجية لشباب كالكبار :

 ىي الفئة األكثر إقباؿ عمى المكتبة حيث تراكح سنيـ مابيف  بأف فئة الشبا لقد تبيف لنا

، أما مف حيث الجنس ففي تمؾ الفترة كانت األغمبية منيـ إناث %46سنة بنسبة  [25 -15]

 .المستكل الجامعي  %35، كمثمت نسبة  % 35بنسبة 

  66فيما لو عالقة بساعات دكاـ المكتبة فكانت مناسبة لجميع مختمؼ الفئات بنسبة% 

 .باإلضافة إلى شعكرىـ بالراحة النفسية أثناء زكاليـ المكتبة 
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  42كمرة في األسبكع بنسبة  ،%32أغمبية المبحكثيف يزكركف المكتبة مرة في اليـك بنسبة%  

 ذلؾ مف أجؿ القراءة التثقيفية كالمطالعة كحضكر مختمؼ األنشطة الثقافية التي تنظميا المكتبة  

  بنسبة  "المعارؼ"ية التي يحب المبحكثيف حضكرىا ىيالثقافاتضح لنا أف النشاطات

 .%16.9، المحاضرات بنسبة 23.9%

معظـ النشاطات الثقافية التي تقدميا المكتبة كاف ليا أثر فعاؿ في تنمية ثقافة ركاد المكتبة 

 ككذلؾ رفع مستكاىـ الثقافي كقضاء أكقات فراغيـ في أشياء مفيدة كالزيادة في %66بنسبة 

 .كماتيـ العامة معم

األنشطة الثقافية المقامة بالمكتبة مف قبؿ المسؤكليف كذلؾ  عمىأغمبية المستجكبيف راضيف 

 .%54.3بنسبة 

 أما فيما يخص باالستمارة التي تـ تكزيعيا عمى فئة األطفاؿ يمكف استخالص النتائج التالية :   

 أما فيما يخص السف % 40بة تبيف لنا أف نسبة الذككر ىـ أكثر إقباؿ عمى المكتبة بنس

كىذا لككف أف ىذه الفئة ليا أكقات الفراغ الستخداـ  ،سنكات [09إلى 06]فتراكح سنيـ مف 

 .%60المكتبة. كبنسبة لممستكل التعميمي فتمثمت في  فئة المتكسط بنسبة 

  62.5كىذا ما تؤكده نسبة ،معظـ األطفاؿ يزداد إقباليـ عمى المكتبة في أكقات الفراغ% 

خالؿ أياـ نياية األسبكع أم يكمي الجمعة  كانتأف األياـ المفضمة لدييـ لزيارة المكتبة ك 

 األياـ العادية لمدراسة. فيكالسبت نظرا لتفرغيـ 
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  إف المكتبة محؿ الدراسة تعمؿ عمى غرس عادة القراءة كالمطالعة لدل األطفاؿ كتحثيـ عمى

مف  %54.54، كىذا ما تؤكده نسبة مقبمةمختمؼ مراحؿ حياتيـ المتابعة تثقيؼ أنفسيـ في 

 .األطفاؿ الذيف يركف أف سبب إقباليـ عمى المكتبة ىك المطالعة 

  أف معظـ األطفاؿ يمقكف التشجيع مف طرؼ أكليائيـ لحضكر النشاطات  %95أكدت نسبة

 الثقافية . 

 نشاط  معظـ األطفاؿ يحضركف النشاطات الثقافية التي تقدميا المكتبة كأغمبيتيـ يحبكف

كلعؿ ىذا مف   %21.42، كنشاط قراءة القصة بنسبة  %22.85 بنسبةالمسابقات الثقافية 

 اجؿ اكتساب ميارات جديدة كالتسمية كالتركيج عف النفس.

  يصرح معظـ األطفاؿ أف ىناؾ أنشطة ثقافية يحبكنيا كال تقدميا المكتبة ليـ مثؿ المسرح

  %12.5كمسابقات الرسـ بنسبة  % 15ات بنسبة ميرجانالك  اإلحتفاالت %50الذم كاف بنسبة 

 كربما ىذا راجع لمكقع المكتبة المجاكر لممسرح.

 كمف خالؿ ىذه النتائج العامة لمدراسة يمكف تمخيصيا في ىذه النقاط التالية:

 ا( اإليجابيات:

  ـتشيد المكتبة يكميا إقباؿ العديد مف الركاد كىذا يدؿ عمى الجك المالئـ الذم تكفره لي. 

  كغيرىا مف المكتبة مف أجؿ المطالعة كالقراءة التثقيفية كالمراجعة  يأنكفمعظـ الركاد

 .الخدمات
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 رفع المستكل الثقافي   فعاؿ في كاف ليا أثر النشاطات الثقافية التي تقدميا المكتبة   

ة إلى مساىمتيا في زياد المكتبة باإلضافة ،في أشياء مفيدة لركادكاستثمار أكقات الفراغ 

 .معمكماتيـ العامة 

  ات الثقافية التي تقدميا المكتبةأغمبية المبحكثيف راضيف نكعا ما عمى النشاط. 

  في مختمؼ المناسباتعمى مدار السنة ك  إقامة النشاطات. 

 ب( السمبيات:

 استقباؿ الزيارات ،اقتصار األنشطة الثقافية المقامة بالمكتبة عمى المحاضرات كالندكات. 

 .األنشطة األخرل التي تركؽ لركاد المكتبة االعتباردكف األخذ بعيف   كالممتقيات  

  النشاطات المقدمة تيتـ بفئة األطفاؿ أكثر مف فئة الشباب كالكبار. 

 عدـ اىتماـ بعض الركاد ليذه األنشطة. 

 عدـ التركيج  الجيد لمنشاطات الثقافية المقدمة. 

 نشطة الثقافية المقامة.عدـ كجكد دراسة الحتياجات ركاد المكتبة مف األ 

 ج( االقتراحات: 

  تسميط الضكء عمى التنشيط الثقافي في المكتبة كاالىتماـ بو أكثر.  

  العمؿ عمى تنكيع كتطكير النشاطات الثقافية كابتكار الجديد منيا. 

  التركيج الجيد لمنشاطات الثقافية كانتياج سياسة إشيارية لجذب أكبر عدد مف المشاركيف

 .لمكتبة الرئيسية لممطالعة العمكميةمف ركاد ا
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  العمؿ عمى إنشاء ممحقات عبر كامؿ بمديات كالية مستغانـ لغرض االستفادة مف خدماتيا

 .عبر مختمؼ مناطؽ الكالية األخرل

  تخصيص نشاطات ثقافية لذكم االحتياجات الخاصة. 
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 بالغة في رفع المستكل الثقافي لركادىا مف خالؿ ما مف المعركؼ أف لممكتبات العامة أىمية

تقدمو مف خدمات كنشاطات ثقافية تصب في بناء مجتمع متحضر يرتكز عمى المعرفة كالثقافة  

كمف المسمـ بو أنيا تمثؿ مظيرا حضاريا كديمقراطيا لككنيا تمبي مختمؼ احتياجات ركادىا لجؿ 

 تميز لمجنس كالمستكل التعميمي كالميني .الفئات العمرية البشرية  دكف مقابؿ كدكف 

كبناءا عمى ذلؾ  حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة بشقييا النظرم كالتطبيقي إعطاء صكرة عف كاقع 

التنشيط الثقافي في المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية لكالية مستغانـ " الدكتكر مكالم 

 نتيجيا المكتبة لتقديـ ىذه النشاطات الثقافية. بمحميسي" كذلؾ بالتعرؼ عمى اإلستراتيجية  التي ت

طة بحث عمى االنتباه كاالىتماـ أكثر بالتنشيط الثقافي في ككنو نق كفي الختاـ فإف جكىر الدراسة

ككذا دكره في تنمية ثقافتيـ كقدراتيـ الفكرية. كما نرجك أف نككف  ،قكية لجذب الركاد إلى المكتبة

زالة الغمكض حكؿ كاقع التنشيط الثقافي في ك بجزء يسيرالمكضكع كلقد كفقنا في تغطية  ، كا 

 .المكتبات الرئيسية لمطالعة العمكمية 
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ي تعين عمى كسب المعرفة تعتبر المكتبات العامة من أهم المؤسسات الثقافية ومن أهم النظم الت

قة وكذا تنظيم ، وال يأتي ذلك إال من خالل حزمة من الخدمات المتنوعة والمتناسوالتثقيف

لمكتبات العامة ، جاءت هذه الدراسة تحت عنوان واقع التنشيط الثقافي في االنشاطات الثقافية

كانت  ، حيث"الدكتور موالي بمحميسي" نموذجا لوالية مستغانم كتبة الرئيسية لممطالعة العموميةوالم

الشق الثاني عمى  اشتمل، بينما ألول اإلجراءات المنهجية لمدراسة، تناول الشق اشقين عبارة عن

مة ودورها في تثقيف ت العا، حيث خصص الفصل األول لمعالجة إشكالية المكتباثالثة فصول

مطالعة لم الرئيسية مكتباتال، أما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة  شاممة وتعريفية بروادها

معالجة ل ة فيها. بينما خصص الفصل الثالثالعمومية وأهم خدماتها مع ذكر النشاطات الثقافي

العة العمومية لوالية مستغانم عمى مستوى المكتبة الرئيسية لممط الذي كانالجانب التطبيقي لمدراسة 

أسفرت الدراسة إلى عدة  واالستبيان، " وبتوظيف أداة المالحظة والمقابمة" الدكتور موالي بمحميسي

الممتقيات  ،اتمنها المحاضر ، نتائج من أهمها أن المكتبة تقدم نشاطات ثقافية عمى مدار السنة

إلى حد كبير وذلك بغياب بعض األنشطة لكن هذه النشاطات لم تكن متنوعة  واستقبال الزيارات

  .ق لرواد المكتبة كنشاط المسرحياتالتي ترو 
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Résumé:                                                                                                                     

 Les bibliothèques publiques sont considérés comme des institutions et 

des systèmes culturels les plus importants qui ont dû acquérir des 

connaissances et l'auto-éducation et ainsi les connaissances des 

informations actuelles pour les différent segments de la société et cela 

n'atteint que par un ensemble de services divers et intégrés, ainsi que 

l'organisation d'activités culturelles. 

Cette étude est sous le titre “La réalité culturelle de l'activation dans les 

bibliothèques publiques: la Bibliothèque centrale de lecture publique du 

wilaya de Mostaganem  (Dr Moulay Belhmaisi)”  comme modèle. »; elle 

a été de mettre en lumière la réalité de la sériation culturelle dans les 

bibliothèques publique. 

L „étude est organisé en deux parties, la première partie a pris les 

procédures méthodologiques de l‟étude; tandis que la seconde partie a 

compris sur trois chapitres: le premier chapitre pour résoudre le problème 

des bibliothèques publiques et leur rôle dans l'éducation de leurs clients, 

alors que le deuxième chapitre est une étude exhaustive des bibliothèques 

de la lecture publique: la définition, les services et  les activités 

culturelles. Le chapitre trois constitué d'aborder le côté pratique de 

l'étude, qui se trouvait sur la principale bibliothèque de la lecture publique 

du wilaya de Mostaganem “Dr Moulay Belhmaisi”, en utilisant l'approche 

descriptive: Observation, questionnaire, et l‟interview comme outils de 

recherche. L‟étude a donné lieu à plusieurs résultats la plus importantes 

que la bibliothèque offre des activités culturelles tout au long de l'année, y 

compris des conférences, des forums et recevoir des visites, mais ces 



activités ne sont pas varié dans une large mesure et que l'absence de 

certaines activités qui font appel aux pionniers de d'activité  

 Des compris des conférences, des forums et recevoir des visites, mais ces 

activités ne sont pas varié dans une large mesure et que l'absence de 

certaines activités qui font appel aux pionniers de d'activité des 

bibliothèques jouets festivals. 

 

 Mots-clés: 

 Bibliothèques publiques - bibliothèques publiques de lecture – activation   

culturelle – Culture –wilaya de mostaganem – services de bibliothéque. 
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