
 
1 

 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

–مستغانم  –جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس   

 

 شعبة علم المكتبات و المعلومات                                               كلٌة العلوم االجتماعٌة

       

علوم اإلنسانٌة لسم  

 مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر فً علم المكتبات و المعلومات

 تخصص نظم المعلومات التكنولوجٌا الحدٌثة و التوثٌك الموسومة ب:

 

 

 

 

 

 األستاذة : تحت إشراف                                            الطالبة :  من إعداد

 محمودي بختة                                                    دمحمي نادٌة

 

 اللجنة المنالشة:

 

 منالشا تغانم.....................لزرق الهواري...................جامعة مس - أ

 و ممررا .مشرفا.دمحمي نادٌة......................جامعة مستغانم.................. - أ

 تغانم....................رئٌسا دحو ملٌكة.........................جامعة مس - د

 

 

 الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة و دورها فً تثمٌف المارئ:

 –والٌة مستغانم -مكتبة المطالعة العمومٌة لبلدٌة خضرة  

 أنموذجا

 

 

7102 -7103السنة الجامعٌة:  

 



 
2 

 إهداء 

 أهدي ثمرة جهدي:

 إلى مف جعل هللا الجنة تحت قدمييا، ضياء روحي ومنبع العطف والحناف وبمسـ فؤادؼ. 

 أمي الغالية " خدومة "، راجيا مف العمي القدير أف يحفظيا ويطيل في عمرىا.
إلى مف رأيتو بيف الناس رجال وبيف الرجاؿ بطال وبيف األبطاؿ مثال قدوتي في الحياة وتاج 

" الذؼ أرجو مف هللا أف يشفيو ويحفظو ويطيل في عمره.رأسي أبي العزيز" ميمود   
إلى مف قاسمتيـ ظممة الرحـ وقاسموني أحضاف المحبة وطعـ الحياة حموىا ومرىا إخوتي       

" كريـ، أميف، حبيب، صمرة، إيناس ".   
 وزوجة أخي نصيرة ، وزوج أختي منصور.

وزكرياءإلى رياحيف قمبي و كتاكيت عائمتي حسيف و دمحم و قصي   
 إلى مف تذوقت معيـ أجمل المحظات.

 إلى كل مف يحمل لقب محمودؼ و نوريف و بوميدؼ و لياللي و بشيرباؼ و بف باركة 
 و لكحل و بف عمي .

 إلى مف ساعدني في انجاز مذكرتي عبد الرحيـ.
 إلى كل مف ساىـ في إنجاز ىذا البحث مف بعيد أو قريب

المكتبات و المعمومات .إلى كل أساتذة و طمبة قسـ عمـ   

إلى كل مف حممو قمبي وفكرؼ ولـ استطيع إضافتو.    
.إلى كل ىؤالء أىدؼ ىذا العمل المتواضع                 
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 كممة شكر

 ونحمده عمى نعمو عمينا.، بادئا ببدء نشكر هللا عز و جل

 الذؼ سدد خطانا و يسر لنا 

 طريق العمـ و الكفاحطريقنا و حفظنا مف كل سوء و ىدانا إلى 

 لطالما حممنا بيا، فصار الحمـ بعناية هللا  تنالموصوؿ إلى غاي 

.  وحفظو حقيقة نعيشيا اليـو

 والصالة والسالـ عمى سيدنا وحبيبنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 وعمى آلو وصحبو أجمعيف:  

 و الشكر لألستاذة المشرفة

 " التي أمدتني بالنصائح واإلرشادات دمحمي نادية"  

 ومساعدتيا لي في اخراج ىذا العمل المتواضع إلى النور 

 والشكر كل الشكر لألساتذة بقسـ عمـ المكتبات و المعمومات

 

 وشكرا              
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 مقدمة:

ثقيفية يحفع فييا التراث وتأصبحت مكتبة المطالعة العمومية اليـو مؤسسة ثقافية 

واإلنساني الحضارؼ وتعمل عمى تربية جيل مثقف واع  وىي مف المؤسسات الميمة  الثقافي

، تكريس ثقافة المطالعة في المجتمعالتي تتولى المساىمة في تربية وتثقيف القارغ مف أجل 

العشريف، كانت ىناؾ زيادة  الواحد و ونظرا لمتطور المعموماتي الذؼ ظير في منتصف القرف 

ىائمة في إنتاج الكتب والوثائق وكثرة المعمومات، حيث أصبحت ىذه األخيرة عاجزة عف 

التدفق السريع لممعمومات بأساليبيا التقميدية، فبات إلزاما عمييا إدراج نظاـ معموماتي يتماشى 

المعمومات لدػ الباحثيف والتطورات التكنولوجيا الطارئة في ىذا العصر، وذلؾ لتسييل تداوؿ 

والمثقفيف بسيولة كبيرة، مما دفع بالمكتبات إلى االستعانة بتكنولوجيا المعمومات، قصد 

تطوير نظميا مف خالؿ مراجعة األنظمة التقميدية ودراسة محيطيا لمتعرؼ عمى أداء النظاـ 

ية احتياجات الحالي وتقدير جدوػ النظاـ الجديد الذؼ تريد المكتبة االستعانة بو لمواج

المستفيديف المتزايدة، وتحسيف الخدمات وتطويرىا بشكل يجعميا تستجيب الىتمامات 

المثقفيف. وذلؾ بتوفير العتاد التقني الالـز و تسخير الطاقة البشرية المؤىمة لتقديـ أفضل 

فييا نو يستحيل عمى أؼ مكتبة ميما توفر خدمات معمومات و تحقيق الرضا لممستفيديف، أل

  إمكانيات أف تحقق اكتفائيا الذاتي مف موارد المعرفة و تمبية كل احتياجات المستفيديفمف 

مكانياتيا ب يةو تقديـ خدمات معمومات درجة عالية مف الكفاءة باالعتماد عمى مواردىا وا 

المحمية، فانو كاف لزاما تبني مشاريع التعاوف مف اجل ضـ الجيود و تغطية النقص الذؼ 
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، حيث تسعى كافة المكتبات الرائدة في المقدمة داخل أؼ ىيئة يةمعموماتال يشوب خدمات

جديدة و متطورة مف شانيا تسييل  يةشتى أرجاء العالـ بشكل جاد نحو تقديـ خدمات معمومات

، خالؿ تقديـ أفضل الخدمات لروادىا، وذلؾ مف ميمات المكتبات في تحقيق أىدافيا

 إلى حيز التبادؿ االلكتروني.و الدخوؿ  يةباستعماؿ وسائل تكنولوج

ونظرا ألىمية ىذه الخدمات المعموماتية قمنا بدراسة الوسائل التكنولوجيا الحديثة 

 مكتبة بمدية خضرة والية مستغانـ.مكتبات المطالعة العمومية: ودورىا في تثقيف القارغ بال

ثـ تطرقنا ومنو قمنا بتقسيـ موضوعنا إلى مقدمة والتي تحتوؼ عمى مقدمة عامة لمموضوع 

ساؤالت ليا عالقة بموضوع الذؼ يتفرع بدوره إلى تإلى إشكالية الدراسة وفييا اإلشكاؿ العاـ و 

 .الدراسة

في دعـ ة و دورىا تناولنا في الفصل األوؿ الوسائل التكنولوجيا الحديثة في المكتبات العمومي

لوجيا الحديثة تمثل العنصر األوؿ في ماىية تكنو ثقافة القارغ وتناولف فييا أربعة عناصر و 

العنصر و  ،ع الوسائل التكنولوجيا الحديثة وخدماتيا بالنسبة لمقراءذكر أنوا وقمنا بتعريفيا و 

غ و أيضا النسبة لمقار أىدافيا بمطالعة العمومية وذكر أىميتيا و الثاني عف ماىية المكتبات ال

تنمية ثقافة القراء بصفة  في ىادور و القارغ العنصر الثالث خصص لثقافة و  ،خدماتيا لو

دورىا في المكتبات ألوؿ تمثل في تطبيقات االنترنت و العنصر األخير في الفصل اعامة و 

 المطالعة العمومية .
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 .ة مستغانـخصص لمدراسة الميدانية بمكتبة البمدية بخضرة لواليأما الفصل الثاني فقد 

لموجودة لذلؾ ثـ وقمنا فيو بجمع البيانات عف طريق توزيع استمارة االستبياف حسب العينة ا

مناسبة ووضعيا في جداوؿ وبعدىا تفريغ النتائج وتحميميا ثـ القياـ بعممية حسابيا بطريقة 

 االستنتاج لذلؾ وثـ حسب محور الدراسة.
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 اإلطار المنهجي
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 تمهيد

سنحيط في ىذا الفصل بإشكالية الدراسة انطالقا مف تحديد المشكمة و وضع الفرضيات 

خاصة بالدراسة مرورا بتوضيح أسباب اختيار الموضوع، أىداؼ الدراسة و أىمية الدراسة ثـ 

تحديد المفاىيـ و عرض الدراسات السابقة، فاإلجراءات المنيجية المتبعة بدءا بتحديد 

 ة، فمجتمع البحث و العينة وصوال إلى منيج الدراسة و أدوات جمع البيانات.مجاالت الدراس

 إشكالية الدراسة: .0

 مشكمة الدراسة : -

تعتبر المكتبات المطالعة العمومية مف المؤسسات التي تقدـ خدماتيا لمختمف شرائح 

 المجتمع وبتنوع مستوياتيـ حيث اصطدمت ىذه األخيرة بما يحدث مف تطورات في وسائل

 التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير في توفير حيز ثقافي مناسب لمقارغ بالمكتبات.

 وفي ىذا الصدد يمكننا طرح اإلشكاؿ األتي:

كيف يمكف لوسائل تكنولوجيا الحديثة أف يكوف ليا دور في تثقيف القارغ   -        

 ؟ بالمكتبة المطالعة العمومية

 الت التالية:ومنو يمكف تفريغ اإلشكالية إلى التساؤ 

 ىل المكتبة العمومية تتماشى مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ؟ 
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  ـ ثقافة دعأف تالحديثة في المكتبة العمومية كيف يمكف لوسائل التكنولوجيا

 القارغ؟

  وسائل التكنولوجية الماىي الطرؽ المتبعة بالمكتبات العمومية  لتجسيد دور

                ؟        الحديثة مف أجل تثقيف القارغ 

 فرضيات الدراسة  : .0

 . مكتبة المطالعة العمومية تواكب التطورات الحديثة 

  الوسائل التكنولوجيا الحديثة تساىـ في تدعيـ ثقافة القارغ 

  تعمل المكتبات المطالعة العمومية عمى تسخير و تجسيد وسائل التكنولوجيا الحديثة

 لتثقيفيـ.بأنواعيا مف أجل تمبية احتياجات القراء 

 أسباب اختيار الموضوع : .0

 : األسباب  الذاتية 

الرغبة في معالجة ىذا الموضوع و ىذا نظرا لحداثتو و أىميتو بالنسبة لممكتبات بصفة -

 .عامة 

  .محاولة كشف بعض النقاط التي كانت لدينا فييا الغموض و اإلبياـ-

 .المطالعة العموميةا في المكتبات ستخداـ وسائل تكنولوجيأبراز أىمية ا-
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 : األسباب الموضوعية 

    إف ىذا الموضوع يندرج ضمف تخصصنا العممي الذؼ ىو نظـ تكنولوجيا المعمومات-

 و التوثيق 

 بأنواعيا   ةعرفة المزيد مف الوسائل تكنولوجيم-

ما توفره مف ؿ استقطاب القراء و الباحثيف و أىمية التكنولوجيا الحديثة مف خال-

 و تسييالت في مجاؿ البحث العالمي إمكانيات 

التعرؼ عمى أف ما أذا كانت المكتبة تمعب دورا ميما في تثقيف القارغ الستخدامو -

 .لموادىا

 .أخد عينات مف فئة القراء-

 أهمية الدراسة : .0

تظير أىمية ىذه الدراسة في معرفة وسائل تكنولوجيا لما ليا مف دور أكيد في الخدمات 

لييا كل الفئات و التي نجرؼ عمييا بحثنا إالمكتبية و خاصة المكتبات  العمومية فيي يمجأ 

وباعتبارىا محاولة عممية متواضعة إلشارة عمى أىمية ودور ىذه الوسائل وتأثيرىا المباشر 

 ت المكتبية.عمى الخدما



 
18 

  ترتبط أىمية ىذه الدراسة بأىمية وسائل التكنولوجيا الحديثة ذاتيا والدور الذؼ تمعبو

 في تثقيف القارغ بمكتبات المطالعة العمومية.

  تسعى إلى تقديـ اإلجابات عمى الكثير مف األسئمة حوؿ مدػ استخداـ القراء ليذه

 ـ.يمعمومات ودقتيا بالنسبة لالتكنولوجيا مف أجل فعالية و سرعة الوصوؿ إلى ال

 و المكتبة مف ىده التطورات الحديثة . مدػ استفادة القراء 

  ارتباط موضوع الدراسة بجانب ميـ مف جوانب التي باىتماـ المتحصل في عمـ

 المكتبات و المعمومات و المتمثل في تكنولوجيا المعمومات .

 أهداف الدراسة : .0

و ىده الدراسة إلى تحقيق ىدؼ عاـ و مجموعة مف نسعى مف خالؿ انجازنا ليدا البحث أ

األىداؼ الفرعية , فاليدؼ العاـ يتمثل في معرفة دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في ثقافة 

 القارغ بمكتبات المطالعة العمومية أما األىداؼ الفرعية تتمثل في معرفة :

 .وسائل التكنولوجيا الحديثة في مكتبات المطالعة العمومية 

 . اإلشارة إلى األسباب التي أدت الستخداـ التكنولوجيا الحديثة 

 .الخدمات التي تقدميا ىذه التكنولوجيا 

 . استفادة القراء مف خدمات وسائل التكنولوجيا الحديثة 

 . حاجيات القراء مف المعمومات و دور التكنولوجيا في إتاحتيا 

  جودة بيذه المكتبة. مدػ تكويف القراء عمى استخداـ ىذه التكنولوجيا المو 
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 : منهجية الدراسة .0

 مجاالت الدراسة:. 0.0

 وىو المجاؿ أو النطاؽ الجغرافي الذؼ دارت حولو دراستي وىي  المجال المكاني :

 مكتبة  البمدية ميني دمحم "المدعو العفريت"  بوالية مستغانـ.

  يتمثل في عينة الدراسة  التي تـ اختيارىا مف تالميذ و جامعييف و  المجال البشري :

 باحثيف وىـ مف رواد ىذه المكتبة العامة لبمدية خضرة. 

 وىو الوقت الذؼ استغرقتو ىذه الدراسة بداية مف تحديد الموضوع  المجال الزمني : 

تمثمة في و المجاؿ المكاني و اختيار العينة و أدوات مناسبة لجمع بيانات و م

االستبياف و الشروع في تطبيق االستبياف ميدانيا عمى القراء تـ تفريغ بيانات و قياـ 

 أشير تقريبا. 3 أؼ لمدة 2016بتعميميا و قد استغرقت طيمة السداسي الثاني لسنة 

 مجتمع و عينة البحث:. 0.0

ىو عمى الباحث في أؼ دراسة ما أف يحدد مجتمع بحثو حسب الموضوع المختار و 

يمثل جميع األفراد و األشخاص الذيف يكونوف مشكمة البحث، وقد يكوف مجتمع البحث 

ضخما ال يستطيع الباحث السيطرة عميو، وبالتالي اضطر الباحث أف يختار جزءا مف 

 مجتمع البحث األصمي.
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جميع المفردات التي ليا صفة أو صفات مشتركة  : البحث عمى أنومجتمع حيث يعرؼ 

   1لمفردات خاضعة لمدراسة أو لمبحث مف قبل الباحث.وجميع ىذه ا

سعى الباحث إلى إجراء الدراسة الميدانية عميو و المتمثل في رواد المكتبة يالمجتمع الذؼ ذلؾ 

 العامة لبمدية خضرة.

  اختيار العينة الممثمة : 

التي تواجو القراء  األموريعتبر إختيار العينة المتمثمة لممجتمع المبحوث مف أصعب 

و الباحثيف حيث يشترط فييا أف تمثل كل حاالت مجتمع وتعبر بصدؽ عف الظاىرة 

، ونظرا لمعدد قارغ  60و ىذه الدراسة استيدفت القراء مف المكتبة العامة و عددىـ 

الكبير فمقد تـ اختيار العبنة الصدفية و فييا يختار الباحث أفراد العينة بالصدفة، أؼ 

ب سابق معيـ فقمت بتوزيع اإلستبياف صدفة عمى القراء المتواجديف بيذه دوف ترتي

 المكتبة.

 الدراسة:المستخدم في منهج . ال0.0

ستطيع اإلجابة عمى التساؤالت التي شكمت إشكالية الدراسة تـ اإلعتماد عمى منيج أحتى  

خضرة والية  الوصفي التحميمي والذؼ يتمثل في وصف المكتبة المطالعة العمومية لبمدية

                                                           
. spssدالل الماضً، محمود البٌاتً. منهجٌة و أسالٌب البحث العلمً و تحلٌل البٌانات بإستخدام البرنامج اإلحصائً  – 1

  .844،ص8004عمان:دار الحامد،]د.ط[،
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     و جمع المعمومات حوليا مستغانـ و أيضا يستخدـ لوصف الظواىر في الوقت الحاضر

  .و تحميميا

حيث يعرؼ المنيج عمى أنو :" مجموعة اإلجراءات و الخطوات الدقيقة المتبناة مف أجل   

ؼ وصوؿ إلى نتيجة، أؼ أنو الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الستكشا

  1الحقيقة العممية".

 أدوات جمع البيانات :. 0.0

يوجد العديد مف أدوات ووسائل البحث مف أجل الحصوؿ عمى المعمومات و الوصوؿ إلى 

النتائج فكانت أداة المقابمة مع مدير المكتبة و موظفي ىذه المكتبة أيضا االستمارة االستبياف 

 مع القراء مف كل الفئات. 

الستبياف( : ىو أداة  مف أدوات البحث معدة لجمع البيانات  بيدؼ استمارة )ا -       

الحصوؿ عمى إجابات عف مجموعة  مف األسئمة أو استفسارات مكتوبة في نموذج أعد ليذا 

 الغرض و يقـو المبحوث بتسجيل ايجابياتو بنفسو. و ىو تصميـ فني لمجموعة مف األسئمة 

 

 1افة جوانب ىذا الموضوع.أو البنود حوؿ موضوع معيف بحيث تغطي ك
                                                           

 28.ص8002، 8بن مرسً، أحمد.مناهج البحث فً العلوم اإلنسانٌة ،الجزائر:دار المصبة،ط - 1
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يعتبر االستبياف احد وسائل البحث العممي المستعممة عمى نطاؽ واسع مف اجل الحصوؿ 

عمى بيانات أو معمومات تتعمق بأحواؿ الناس أو ميوليـ أو اتجاىاتيـ ، وتأتي أىمية 

اقتصادؼ في االستبياف كأدوات لجمع المعمومات بالرغـ مما يتعرض لو مف انتقادات مف انو 

 2.الجيد والوقت إذا ما قورف بالمقابمة والمالحظة

 ضبط المصطمحات و المفاهيم: .0

أو ضبطيا في أؼ بحث مف الخطوات العامة التي يتعيف  تعتبر عممية تحديد المفاىيـ

عمى الباحث القياـ بيا ألنيا تعينو عمى تحديد المشكمة باإلضافة إلى أنو تساعده 

 يح المقاصد التي يرمي ألييا .عمى حصر المعاني و توض

  :التكنولوجيا الحديثة 

تعني كممة تكنولوجيا ىي األدوات التي تستخدميا ألغراض عممية تطبيقية وىي مكونة         

               مف مقطعيف ىما:  تكنو: الطريق أو الوسيمة

 لوجي: العمـ                    

الوسيمة أو عمـ الطريق وبيا يستطيع اإلنساف أف يبمغ و معنى كممة تكنولوجيا ىو عمـ 

ومعناىا التقنية أو األداء   techniqueمراده، والمقطع األوؿ مشتق مف الكممة االنجميزية

التطبيقي وفي الواقع أف الصمة بيف الكممتيف اليونانية أو االنجميزية  واضحة مف حيث 

                                                                                                                                                                                     
البحث التربوي،رؤٌة تطبٌمٌة مبسطة .الكوٌت،الماهرة،الجزائر:دار الكتاب  الرشٌد، بشٌر صالح. مناهج-1

  .831.ص.8551الحدٌث،

 12.ص.8551عمار، بوحوش.مناهج البحث العلمً وطرق إعادة البحوث.الجزائر:دٌون المطبوعات الجامعٌة،-8
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 1مـ األداء أو عمـ الصناعة أو عمـ التقنية،االشتقاؽ المغوؼ ، وىي كممة مركبة تشير إلى ع

ومف التعارؼ الدقيقة ما ورد في أحد المعاجـ اإلنجميزية المعتمدة بأنيا وضع العمـ موضوع 

التطبيق التحقيق لمختمف أغراض الصناعية والتجارية في المقاـ األوؿ أو جممة مف الطرائف 

ماتية فقد عرؼ مفيـو التكنولوجيا عمى والمواد المستخدمة، أما في معجـ المصطمحات المعمو 

أنيا تطبيق لمعمـ واليندسة وكما تدؿ عبارة التكنولوجيا الحديثة عمى أنيا مجموعة مف المعدات 

 1واإلجراءات والطرؽ المستعممة في مجاؿ المعمومات واالتصاؿ.

 :الثقافة 

دة حسب مكانيا مف كممة الثقافة في المغة العربية مف أكثر الكممات التي أخدؼ معاني متعد

الجممة فالثقافة مف الفعل ثقف وىي في المغة بمعنى أسرع في أخد شيء و أدركو أما 

اصطالحا فيي جميع ما يكتسبو اإلنساف مف صفوؼ المعرفة النظرية و الخبرة العممية طواؿ 

ف وثقف الكالـ أؼ فيمو بسرعة الشيء أؼ عرفو و التثقيف ىو الفطعمره و يقاؿ ثقف 

يضـ  open macro system,وتعرؼ الثقافة بمفيوميا الشامل عمى أنيا كنظاـ مفتوح 

مجموعة مف األنظمة الفرعية التي تشمل تكنولوجيا الحياة الحاضرة و المتوقعة و ليا دورا 

 ر(بارزا في مختمف العمـو اإلنسانية و خاصة االجتماعية و يعتبر )إدوارد تايمو 

                                                           
 

العلمً بالمكتبات الجامعٌة :دراسة سٌدهم خالدة،هناء.الدورٌات فً ظل تطورات الحدٌثة و دورها فً خدمة البحث - 1

  42.ص.8005مٌدانٌة بجامعة باتنة:أطروحة دكتورا:علم المكتبات :لسنطٌنة،
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 (E-talor)   أوؿ مف وضع تعريف لمثقافة بأنيا ذلؾ الكل الذؼ يتضمف المعرفة و العقيدة

و الفف و األخالؽ و العادات وأؼ قدرات اكتسبيا اإلنساف كعضو في المجتمع,و أيضا ىي 

مجموعة مف األنماط السموكية مف الناس تؤثر في سموؾ الفرد الموجودة في تمؾ المجموعة 

و تتحكـ في خبراتو و قراراتو و إنيا خاصية إنسانية إؼ خاصة باإلنساف وتشكل شخصيتو 

 1فقط فيي مف صنعو وفي نمو مستمر.

 :القارئ 

الشؾ أف المكتبة قامت أوال و أخيرا لتمد القراء أؼ المستفيديف بما يحتاجونو مف مصادر  

كيفية استخداـ ىذه المعرفة في أشكاليا المختمفة كما أنيا تؤدؼ دور الموجو أو المعمـ إلى 

المصادر،وأجمعت معظـ األدبيات عمى أف الخصائص التي يمتاز بيا القارغ تكوف 

 محصورة يشكل عاـ فيما يمي: 

 أف يفيـ ما يقرأه ويستمتع بالقراءة و يوظف القراءة لحل المشكالت. -

 أف يربط بيف قراءتو السابقة وموضوع القراءة. -

 حصيمة لغوية تعينو عمى ذلؾ .أف يتفاعل مع المقروء ويمتمؾ  -

                                                           
.ص 2005عبد الباسط،دمحم عبد الوىاب.إستخداـ تكنولوجيا االتصاؿ االنتاج االذاعي .)د.ـ(:المكتب الجامعي الحديث، - 1
.82. 
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يتعرؼ عمى الكممات بسرعة و إذا ما تعرض لكمات غير مألوفة فإنو يستخدـ السياؽ و  -

 صيغة الكممة.

 أف يكيف قراءتو تبعا لميدؼ المراد تحقيقو. -

 أف يكوف قارءا مبدعا و يحاوؿ أف يتنبأ بالنتائج. -

 .1وتكويف القارغ فكل ىذه الخصائص اليدؼ منيا تعميـ القراءة  -

 : المكتبة المطالعة العمومية 

وىي نوع مف أنواع المكتبات التي تسعى لتقديـ الكتب و مصادر المعمومات عمى اختالؼ 

أنواعيا لروادىا والباحثيف بشكل عاـ وتمبي حاجة القراء وتشبع رغباتو في الحصوؿ عمى 

المعرفة مف خالؿ مطالعة الكتب واستعارتيا وتضـ المكتبات العامة عمى رفوفيا 

والدوريات و التسجيالت والمذكرات ......الخ وتسييرىا المخطوطات والصحف والمجالت 

لكي ينتفع بيا القراء أو جميور المستفيديف حيث يقصدىا المواطنيف عمى اختالؼ أعمارىـ و 

 ثقافتيـ بيدؼ القراءة والبحث واإلطالع واستغالؿ أوقات الفراغ وتقدـ خدماتيا دوف تمييز 

 1بصفة عامة. بسبب الجنس أو الموف أو الديف و بالمجاف

 وىذه بعض التعاريف ليا :
                                                           

 133.ص.2003ي تعميـ القراءة و تنمية ميوليا .القاىرة :إيتراؾ لمنشر و التوزيع ،السيد دمحم،فايزة. االتجاىات الحديث ف  1
 
 85.ص.8004الشامً،أحمد دمحم.إدارة المكتبات:االسس و العملٌات.عمان:دار الصفاء للنشر و التوزٌع، - 1
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األستاذ أحمد أبو عمر: عرؼ المكتبة أنيا أداة مف أدوات المجتمع الحديث وأقميا مف  -1

 حيث التكمفة و أثبتيا مف حيث الفائدة. 

بياف اليونسكو وألفال : المكتبات العامة ظاىرة منتشرة في كثير مف المجتمعات عمى  -2

فات مختمفة وفي مراحل مختمفة مف التنمية وعمى الرغـ مف تنوع الصعيد العاـ وفي ثقا

البيئات التي تعمل فييا المكتبات العامة يؤدؼ حتما إلى فروؽ فيما تقدمو مف خدمات وفي 

 الطريقة التي تقدـ بيا تمؾ الخدمات والمكتبات العامة يكوف ليا عدة خصائص مشتركة .

أف مفيـو المكتبات العامة تقوـ عمى أربعة عنصر دمحم فتحي عبد اليادؼ ونبيمة جمعة:  -3

 أساسية وىي:

  المكتبة العمومية تقدـ خدماتيا لجميع الفئات المجتمع، وىي تقدميا لكل مف

 أطفاؿ وكبار وشيوخ ولجميع المستويات الثقافية و التعميمية. 

  المكتبة العامة تقدـ خدمات بالمجاف وبصفة عامة بصرؼ النظر عف

 الية المساندة ليا و مصادرىا سواء عامة أو خاصة.المخصصات الم

  المكتبة العامة ترتبط بالبيئة التي توجد بيا سواء محافظة أو مدينة بأكمميا أو

أحد أحياءىا أو قرية وتقتضي بأوعية المعمومات بكافة أشكاليا في مختمف فروع 

ي توجد بيا المعرفة البشرية وىذا ينبغي ضرورة االىتماـ باحتياجات البيئة الت

 المكتبة سواء كانت بيئة زراعية أو صناعية.
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  نما مف المكتبة العامة ىي المكاف الذؼ يرتادىا الفرد دوف إحياء أو دوف إكراه وا 

 1تمقاء نفسو.

 الدراسات السابقة :  .0

لقد كانت و ال تزاؿ المكتبة العامة مجاؿ مميز لمدراسات العممية و المينة حيث أنيا بيئة 

ناضجة و متطور و تعطي فرصة مميزة لكل مف يريد االستفادة منيا فيي تتعمق مفتوحة و 

بثقافة األمـ و تطويرىا و أف الرجوع إلى الدراسات السابقة يعني نقطة االنطالقية المواضيع 

أو البحوث الجديدة و اليدؼ مف الدراسات الحديثة ىو سد فتوات و تكممة ما توصل أليو 

عمى مجموعة مف الدراسات و التي ليا عالقة بموضوع دراستنا و  اآلخروف مف خالؿ تطمعنا

 اخترنا ىذه الدراسات .

: أحمد، بادؼ. سياسات و استراتيجيات توظيف تكنولوجيا المعمومات في الدراسة األولى

التعميـ:إستراتيجية وطنية لتوظيف تكنولوجيا المعمومات في التعميـ العالي:دراسة ميدانية 

 2005لجزائرؼ.مذكرة ماجيستر:عمـ المكتبات و المعمومات. قسنطينة،بجامعة الشرؽ ا

تعرضت ىذه المذكرة لمسألة تكنولوجيا المعمومات و التعميـ و العالقة الوطيدة بينيما، حيث 

أصبحت تكنولوجيا المعمومات مف الصناعات اليامة و اإلستراتيجية التي بدأت الدوؿ 

عاـ عمى قاعدة االرتقاء بيذه الصناعة و توظيفيا في المتقدمة في تأسيس وضعيا الجيد و ال

 عممية التطور و الرقي.
                                                           

 80الشاهً،أحمد دمحم.المرجع نفسه.ص. - 1.
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و شممت الدراسة خمسة فصوؿ ، كاف أىميا بالنسبة لدراستي الفصل الثاني و الذؼ أوضح 

و بيف مدػ تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى العديد مف مجاالت الحياة بما في ذلؾ مجاؿ 

ي بالنصيب األكبر، نظرا ألىميتو مف خالؿ خمق التفاعل بيف التعميـ و التثقيف و الذؼ حظ

المجتمع لتحقيق أحسف النتائج و الوصوؿ إلى األىداؼ التعميمية ، ومما يخدـ حاجات 

 المجتمع العصرؼ .

كما أف استخداـ تكنولوجيا المعمومات يسمح بتتبع القراء و المستخدميف و يقـو بتجميع 

 ة التثقيفية.البيانات أتناء تنفيذ العممي

: طرباخ، فاطمة الزىراء.استخداـ تكنولوجيا اإلعالـ و االتصاؿ في العممية الدراسة الثانية

التعميمية: دراسة ميدانية بجامعة الجزائر. مذكرة ماجستير: عمـ المكتبات والمعمومات. 

 2009الجزائر

ثقيف مستعممييا تناولت الرسالة دور تكنولوجيا المعمومات في تطوير و تغيير أسموب و ت

لتكوينيـ مف خالؿ تقميص الوقت و الجيد و التكمفة و التطور و تنقل الفكر اإلنساني حسب 

 مقتضيات الحداثة و التقدـ.

وشكمت الدراسة مف خالؿ خمس فصوؿ. و الفصل الثالث كاف األقرب لدراستنا مف خالؿ 

ا التعميـ و أىدافيا إضافة إلى تعرضو لمتعميـ و التثقيف و العممية التعميمية و كذا تكنولوجي

 تناوؿ لموسائل التكنولوجيا بمختمف أنواعيا و مصادرىا و أىميتيا.
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و أيضا تكنولوجيا التعميـ و عالقتيا بتكنولوجيا التربية و كدا إبراز دور األخصائي في 

تطوير ترنت في العممية التعميمية إضافة إلى دور إبراز الوسائط المتعددة و الحاسوب و االن

 .العممية التعميمية

 صعوبات الدراسة:  .9

 إف أؼ بحث ال يخمو مف أؼ صعوبات  و تتمثل أىميا في:

 قمة مصادر المعمومات حوؿ موضوع المكتبات الرئيسية لممطالعة العمومية. -

 صعوبة التنقل إلى مكاف الدراسة نظرا لبعده عف مكاف اإلقامة. -

 اإلستمارة عمى بعض الطمبة.تمقيت بعض الصعوبات فيما يخص توزيع  -

 ضيق الفترة الزمنية إلنجاز المذكرة نظرا لتزامنيا مع فترة إعداد تقرير التربص. -
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 الفصل األول

 

 

 

 

 

 



 
31 

 الفصل األول

 تمهيد:

تعتبر المكتبة العمومية مف أىـ المكتبات التي تستقطب كافة قراءىا و مف أعمار مختمفة والتي 

تساعدىـ عمى ثقافتيـ و الحصوؿ عمى المعمومات و مع التطور التكنولوجي أدخمت عمييا وسائل 

تكنولوجيا عديدة وسوؼ نتطرؽ في ىذا الفصل المعنوف ب الوسائل التكنولوجيا الحديثة في 

تبات العمومية و دورىا في تثقيف القارغ إلى العناصر التالية: المكتبات المطالعة العمومية   المك

  و الوسائل التكنولوجية و ثقافة القارغ. 
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 ماهية تكنولوجيا الحديثة. .0

 :تعريف التكنولوجيا الحديثة  .0.0

الناحية الفكرية أو مف الناحية عصرنا اليـو عصر التطور و االزدىار في شتى النواحي سواء مف 

ومف بيف األشياء التي ازدىرت و تطورت لدينا ىو ما يسمى  االجتماعية أو مف الناحية االقتصادية.

باألجيزة االلكترونية وال يخمو بيت مف ىده األجيزة مثل التمفاز، الياتف الذكي، اإلنترنت، وسائل 

طور مستمر في جميع المجاالت واألصعدة وتعد التواصل االجتماعي........الخ وأف الحياة في ت

التكنولوجيا إحدػ المجاالت التي تشيد تطورا ىائال و ممحوظا وتعرؼ التكنولوجيا عمى أنيا عممية 

القياـ بتطبيق المعارؼ و العمـو في مختمف المياديف لتمبية احتياجات األفراد و القراء وال شؾ بأف 

وىي تعني عمـ   technologieو كممة التكنولوجيا  3.تقدـ الزمفحياة الناس تتغير بشكل كبير كمما 

األداء أو عمـ التطبيق وىي تقتصر عمى استخداـ الحواسيب و األجيزة الحديثة ، ومف منافع ىذه 

التكنولوجيا ىي تسييل الوصوؿ إلى المعمومات فنحف نالحع في الوقت الحالي أف أؼ شخص 

وتحسيف التواصل  يدىا وذلؾ عف طريق ضغط بعض األزراريستطيع الوصوؿ إلى معمومة التي ير 

بيف القراء والمجتمع وجعل حياتيـ أبسط مف السابق فمو قمنا بمقارنة بسيطة بيف حياة الناس في 

القرف التاسع عشر عمى سبيل المثاؿ والوقت الحالي وأيضا ازدياد اإلنتاجية لدػ الناس يشكل كبير 

كاف ذلؾ عمى الصعيد أو المستوػ الصناعي أو التجارؼ أو الزراعي بسبب تكنولوجيا الحديثة سواء 

ونذكر بعض ايجابيات  4فقد أصبحت ىذه العمميات تتـ بشكل آلي و بدقة أكبر مما كانت عميو سابقا

                                                           
 814،ص.8004)الجزائر(,جامعة المنتوري، عبد المالن، بن االسبتً. محاضرات فً تكنولوجٌا المعلومات.لسنطٌنة-  3
 88، ص.8552شكري،عبد المجٌد.تكنولوجٌا االتصال و المعلومات.مصر :دار الفكر العربً، - 4



 
33 

و سمبيات ىذه التكنولوجيا الحديثة فمف ايجابيات أنيا جعمت مف العالـ قرية صغيرة نتيجة لتطور 

والجيد المبذوؿ في   مواصالت المواكبة لتطور التكنولوجيا و اختصار الوقتوسائل االتصاالت وال

كثير مف األعماؿ والتي اعتمدنا عمى أدائيا بشكل يومي كاألدوات الكيربائية وقد سيمت وطورت في 

أف واحد أفاؽ البحث العممي السيما مع ظيور شبكة االنترنت التي توفر كما ىائال مف المعمومات 

ذه التكنولوجيا مف االطالع عمى أخر األخيار والمستجدات لحظة بمحظة مف خالؿ وقد مكنت ى

شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالـ  و شبكة االنترنت وال ننسى سمبيات ىذه التكنولوجيا 

لى تطوير آالت تـ استخداميا مف  فقد أدػ تطورىا إلى تزايد مشكمة التموث عمى الصعيد العالمي وا 

ة مف الروابط األسرية فأصبح التواصل بينيـ الكترونيا وقمة المطالعة لمقراء في المكتبات قبل وقم

  5العمومية بالوسائل التقميدية وبروز الكتاب الورقي في الثقافة.

 :أنواع الوسائل التكنولوجيا الحديثة .0.0

العشريف و شاع لقد أصبحت الوسائل التكنولوجيا و التثقيفية و التعميمية تطورا كبيرا في القرف 

استعماليا في المؤسسات و المكتبات التعميمية لما ليا مف فوائد كبيرة و إمكانيات ىائمة في دعـ 

 و أىـ ىذه الوسائل نذكر منيا: 6العممية التعميمية

 7التمفزيون: .0.0.0

يستخدـ التمفزيوف كوسيمة تعميمية تثقيفية لنقل المعمومات ولعدد كبير و ير محدود مف المثقفيف 

والمعمميف والباحثيف......الخ ,في أف واحد وبأسموب جذاب و مشوؽ ويمتاز جياز التمفزيوف 
                                                           

 .17..ص1985العربي.بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية، فاالتصاؿ و االعالـ في الوط الجماؿ. راسـ دمحم، - 5
 .311..ص2002دار الشروؽ، مدخل إلى التربية و التعميـ.)د.ـ(: عيد االه الحعنبيني. الرشداف،- 6
ستخداـ الكمبيوتر و الفيديو في التعميـ و التعمـ.االسكندرية: ف.طالسيد ،عا - 7 مطبعة  تكنولوجيا التعميـ و المعمومات وا 
 140.،ص2000و أوالده، مضافر 
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ية بحيازتو لمصوت و الصورة و الحركة كما يعطي انطباعا فوريا ألنو ينقل الحوادث و األحداث ح

و تتسـ ذلؾ باستخداـ كاميرات التمفزيوف و الميكروسكوبية لتصوير األشياء ال تستطيع العيف 

 وتنقسـ البرامج التمفزيونية المستخدمة لمتثقيف و التعميـ إلى ثالثة أنواع: 8،المجردة رؤيتيا

  البرامج التمفزيونية المتكاممة: وىي تقـو بالعممية التعميمية بكل جوانبيا 

 التمفزيونية اإلضافية: وىي متممة لمعممية المتكاممة البرامج 

  البرامج االثرائية : و ىي تدعـ خبرات القراء و الطمبة 

 9فأما طرؽ بث البرامج فيي نوعاف: 

 البث عف طريق الدائرة المفتوحة -

 .البث عف طريق الدائرة التمفزيونية المغمقة -

  CD-ROMاألقراص المدمجة:  .0.0.0

األقراص المدمجة واسعة االنتشار ما أدػ إلى تغيير جدرؼ في أساليب أصبحت تكنولوجيا 

التخزيف و عرض المعمومات لممثقفيف و القراء و عرفت بأنيا " أسطوانات صغيرة مصنوعة مف 

األلمنيـو  بحيث يكوف  وزنيا خفيف جدا و تسجل عمييا معمومات بضغطيا عمى الطرفيات 

 10المرئية وطبعيا ".

مجة عمى اختالؼ أنواعيا تعددت استخداماتيا لما ليا مف مميزات إذ يمكف و األقراص المد

استخداميا في البحث السريع عف المعمومات باستخداـ الكممات المفتاحية و تستخدـ في تخزيف 

                                                           
 .361..ص1997تكنولوجيا التعميـ:تصميـ و إنتاج الوسائل التعميمية.القاىرة:المكتبة االكاديمية، أحمد. زاىر، - 8
 .151،صالسابقالسيد، عاطف .المرجع  - 9

 39.ص.1997بيجة المكي.تكنولوجيا المعمومات و االتصاؿ.عماف:دار الفرقاف، بومعراؼ،  - 10
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كميات كبيرة مف المعمومات بأقل تكاليف فضال  عف قدراتيا في حفع المعمومات و النصوص 

 ات لفترة طويمة دوف أف تتأثر باستخداـ المتكرر.والرسومات و الصور و األصو 

و االستخداـ األمثل لألقراص المدمجة يتمثل في توظيفيا كأسموب تثقيفي تعميمي لعرض    -

الدراسية و البرامج التثقيفية المتنوعة كما أنيا وسيمة لتحصيل برامج الكمبيوتر والممفات و يتـ 

 CD ROM DRIVERمشغل األقراص المدمجة عرض المعمومات لألقراص المدمجة بواسطة 

المتواجدة في وحدة المعالجة المركزية أما النوع األكثر تطورا ألقراص المدمجة فيي أقراص الفيديو 

كونيا قابمة لتخزيف اكبر حجـ مف المعمومات وكذلؾ مف خاؿ احتواءىا عمى برامج  DVDالرقمية 

 يمكف عرضيا بواسطة جياز التمفزيوف .

الذؼ يوجد في اغمب الحواسيب  DVD ROMقراص الفيديو بواسطة مشغل جياز تقرأ األ -

 11الحديثة .

 الفيديو التفاعمي:  .0.0.0

 1982وفي أوروبا  1978و انتشر في أسواؽ الواليات المتحدة األمريكية سنة  1973ظير سنة 

 منزلية ،و كانت تطبيقاتو محصورة في البداية عمى األفالـ المتحركة التجارية لالستخدامات ال

,وىو نظاـ بني عمى أساس الخصائص  و بعد استخداـ النظاـ الرقمي زاد نقاء الصورة و صفائيا 

التفاعمية لمكمبيوتر، ويربط بيف نظامي الكمبيوتر و الفيديو ديسؾ ، حيث تكوف برامج الفيديو وبرامج 

المفاتيح أو جياز الفيديو  الكمبيوتر تحت تحكـ المتعمـ و يمكف تشغيمو بقمـ ضوئي أو الفأرة أو لوحة

                                                           
 40تكنولوجيا المعمومات و التعميـ.القاىرة : عالـ الكتب.ص. الغريب زاىر. إسماعيل، - 11
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التفاعمي لمحصوؿ عمى المصادر متعددة لممتعمـ في وقت قميل وىو تحدػ الوسائل التكنولوجية 

 الحديثة و المتطورة عرؼ بأنو:

طارات  برامج فيديو مقسـ إلى أجزاء صغيرة ىذه األجزاء يمكف أف تتألف مف تشابعات حركية وا 

 12ثابتة.

مف خالؿ شاشة عرض تمثل جزءا مف وحدة متكاممة تتكوف مف ويجرؼ عرض الصوت و الصورة 

، أو ىو واسطة تفاعمية سمعية بصرية تستخدـ 13جياز كمبيوتر و وسيمة إلدخاؿ المعمومات

التسجيل عمى الشريط المغناطيسي أو تستعيف بالكمبيوتر لنقل الرسائل السمعية البصرية عمى 

وىو يستخدـ لنقل  ،البث المفتوح أو البث المغمقشاشة جياز االستقباؿ التمفازؼ عمى أساس 

البرامج التثقيفية و التعميمية وتقديـ ميارات لممتعمميف و بارتباطيـ بالحاسب اآللي فانو يوفر بيئة 

 2تفاعمية . 

 الحاسب ألي: .0.0.0

     ظير الحاسب اآللي كوسيمة تكنولوجية وىو جياز الكتروني يستعمل لمقياـ بعمميات الحسابية 

و المعالجة   و منطقية لمعالجة المعمومات أليا وتنفذ ىذه العمميات في الحاسوب بوحدات اإلدخاؿ

وتخزيف المعمومات واسترجاعيا بإظيارىا عمى الطرفيات المرئية أو طبعيا بواسطة الطابعات 

واعتبر الحاسب مف أىـ الوسائل التكنولوجية  الحديثة التي جعمت عممية التثقيف و  14المختمفة

التعمـ أكثر فاعمية و إتقاف و إف كممة حاسوب أو كمبيوتر ىي كممة انجميزية مشتقة مف الفعل يعد 
                                                           

312.ص.1997توظيف تكنولوجيا التعميـ. مصر: الجامعة المصرية لمتكنولوجيا ، سيد، فاتح الباب عبد الحميـ. - 12  
 .162.ص.السابق عاطف.المرجع السيد، - 13

 .69بيجة.المرجع نفسو.ص.ي، بومعراف - 14
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أو يحسب وقد استخدمت مصطمحات كثيرة بالمغة العربية لمداللة عمى ىذا المصطمح و التي منيا 

ابة ,الحاسب االلكتروني ، العقل االلكتروني ، وتعددت استخداماتو في الحساب و التسيير و الرق

تخزيف المعمومات في بعض المؤسسات التعميمية باعتماده كوسيمة لتقديـ كل ما يحتاجو القراء وحل 

، و عموما يؤدؼ الحاسب اآللي أدوارا برمجيات مصممة خصيصا ليذا الغرضالمشكالت بتزويده ب

 عديدة نذكر منيا :

  تزويد القراء بأىـ المعمومات و المفاىيـ التي يمـز التركيز عمييا وتحصيميـ ألنواع التعمـ

 المطموب بالحاسوب .

 .السرعة في معالجة المعمومات و القدرة عمى إحداث التفاعل 

 القاعات الدراسية لعرض المعمومات و عرض الكتب و ستخدامو كوسيمة تعميمية لمفصوؿ وا 

 الدوريات و البرمجيات المتوفرة بيا.

 .استخدامو في نمط المحاكاة إلجراء التجارب 

  استغاللو لالرتباط بالشبكات العالمية و المحمية بيف المؤسسات و عرض المؤتمرات الفيديو

Vidéo conferenci  لمشاركة المتخصصيف و أعضاء ىيئة التدريس مف دوؿ العالـ

 المختمفة.

 كتبية متطورة فضال عف ميامو اإلدارية و استغالؿ طاقتو في التخزيف استخدامو كأداة م

 .15إلغراض متعددة 

  والحاسب ىو جياز الكتروني قابل لمبرمجة تقبل بيانات و تعميمات و يخزنيا و يقـو بمعالجتيا ثـ

نية يخرج النتائج وفقا لمتعميمات المعطاة لو، واف ثقافة الحاسوب تعطي معمومات عامة عف ىذه التق
                                                           

 40.ص.2001تكنولوجيا المعمومات و تحديث التعميـ.القاىرة:دار الكتب، إسماعيف، عزيز زاىر. - 15
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، واف ثورة االتصاالت الحديثة في أدواتيا و تقنيات و السرعة في انتشارىا في جميع أنحاء العالـ 

و المستمر في تطورىا ليا تأثير كبير في العممية التعميمية سمبا و إيجابا ، ولذلؾ يجب عمى 

 16الميتميف بالتعميـ أف يكوف ليـ دور كبير في االستفادة .

 االنترنت:. 0.0.0

تعتبر االنترنت إحدػ التقنيات الحديثة المستخدمة في تثقيف و تعميـ القراء و ىي عبارة عف قاعدة 

ف شبكة فضائية بيانات دولية المعمومات، بحيث نجد كل ما ىو ممكف مما تتخيمو وىو عبارة ع

ل ف أجيزة اآللي المرتبطة يبعضيا البعض و المنتشرة حوؿ العالـ و تعمييضخمة تتكوف مف مال

 17.(TCP-IP)ضمف البروتوكوؿ موحد عاـ بمكف التعامل معو وىو 

ويراىا اآلخروف أنيا مجموعة مف شبكات الحاسوب المختمفة و المنتشرة عبر الكرة األرضية مع 

  بعضيا البعض بطرؽ مختمفة و ربما خيل لمبعض أف االنترنت مكاف معيف رغـ أنو ال تقتصر

بمكف الوصوؿ إليو مف أؼ مكاف في العالـ يتوفر فيو  و جودة عمى بقعة جغرافية محددة إذ

الحاسوب مزود بمودـ و برمجيات االتصاؿ المناسب وال يعني ذلؾ أف ىده الشبكة ال تدعـ مف 

 أؼ جية بل ىناؾ مف يتحكـ بالمعايير الفنية المنظمة لعمميا .

الفيزيائي لمجيازيف  و ىي نظاـ لتبادؿ االتصاالت اعتمادا عمى الحاسوب و ذلؾ بالربط المادؼ

أو أكثر معا و تشمل عمى معمومات و صور و جميع عوامل الوسائط المتعددة باإلضافة إلى 

 18إرساؿ الوسائل االلكترونية أو التشغيل.

                                                           
 117.ص.1996مصر، -.القاىرة1معجـ المصطمحات التربوية،ط إحمد حسف المقائي، عمي. - 16
 201.ص. 2005مدرسة المستقبل و كجاؿ التعميـ عف بعد.القاىرة:دار الفكر العربي، فييـ، مصطفى. - 17

 134.ص.2004تكنولوجيا التعميـ.عماف: دار الفكر ، عبد السميع، مصطفى. - 18
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 :أهمية التكنولوجيا لدى القراء و المستفيدين .0.0

 :أهمية توظيف التكنولوجيا في المكتبة العامة .0.0.0

و يديد تسود فسو المعمومات و تحتل فالعشريف ىو عالـ جال شؾ أف القرف الحادؼ و 

التكنولوجيا المعاصرة الصدارة في مجتمع جديد يصبح فيو القراء مف المكتبة قادرا عمى الحصوؿ 

عمى المعمومات التي يحتاجيا في حياتو العممية أو في حياتو اليومية ، مما يؤدؼ إلى تحسيف 

 شبكات االنترنت .مستوػ أدائو خاصة مع اتساع رقعة 

وتيتـ األساليب التكنولوجية المعاصرة بإعداد اإلنساف مف أجل مواجية متطمبات المستقبل المتوقع 

حدوثيا خالؿ العقود األولى مف القرف الحادؼ و العشروف. ومف أجل ذلؾ فقد تنبو خبراء المكتبات 

في أدوات العمل اليومي مثل: في الدوؿ المتقدمة تكنولوجيا إلى ضرورة إدخاؿ التغيير المناسب 

اإلجراءات اإلدارية و التنظيـ الببميوجرافي، وأيضا في برامج األنشطة و الخدمات وكذلؾ التغيير 

المناسب عمى أساليب استخداـ المكتبة العامة مف جانب جميع فئات المستفيديف، ومف ثـ االستفادة 

و أصبحت ىناؾ ضرورة ممحة إلحداث ىذا مف التكنولوجيا المعاصرة في تحقيق التغيير المنشود، 

التغيير حيث تأكد لدػ خبراء المكتبات أف أساليب العمل اليدوؼ وىي األساليب التقميدية التي يتـ 

تطبيقيا في نظاـ العمل اليومي أصبحت ال تجدؼ في ىذا العصر، عصر الثورة التكنولوجية و 

 19ثورة االتصاالت و المعمومات .

اىتمت بيا المكتبات العامة في بعض دوؿ شرؽ أسيا مثل ماليزيا و كوريا  ومف األمور التي   

الجنوبية و سنغافورة ىي إكساب المستفيد ميارات و قدرات عقمية تساعده عمى التعامل مع قضايا 
                                                           

 .183. ص.1996. المكتبة المدرسية و العامة :إدارتيا و استخداماتيا. القاىرة: الدار المصرية،العمي، أحمد عبد هللا - 19
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العصر . وخاصة قضية المعمومات و كيفية اختيارىا و جمعيا و تحميميا و تفسيرىا. ومف ثـ 

مف أجل تحسيف مستوػ أدائو الوظيفي إف كاف موظفا أو مف رجاؿ االقتصاد  توظيفيا توظيفا سميما

 أو رجاؿ األعماؿ، أو تطوير مستواه الدراسي و التثقيفي إف كاف طالبا أو مثقفا .

كما اىتمت المكتبات العامة بيذه الدوؿ بتنمية ميارات االتصاؿ لدػ المستفيديف ، تمؾ     

ولوجيا الحديثة و االستفادة منيا مف جانب المستفيديف و ىذا بدوره الميارات التي تعتمد عمى التكن

يؤدؼ بدوره إلى تنمية ميارة البحث لدييـ ، ومف ثـ الوصوؿ إلى مصادر المعمومات التي 

 يحتاجونيا دوف عناء ، وال شؾ أف ىذه الميارات تؤدؼ بيـ إلى التعميـ و التثقيف المستمراف.

ائل و السريع في مجاؿ االستفادة مف التكنولوجيا في المكتبات العامة كما أظير التطور الي        

مدػ القدرة عمى تحسيف مستوػ األداء بيا، و بخاصة مع اتساع رقعة شبكات اإلنترنت، ومف ىذا 

 الوضع الجديد فرض عمى المكتبة العامة أف تقـو باالتي:

 ي زيادة فاعمية األنشطة والخدمات تزويد المكتبة العامة بالتكنولوجيا المتطورة ,لتوظيفيا ف

 التي تقدميا لمقراء.

  تنمية ميارات استخداـ تكنولوجيا المعمومات لدػ المستفيديف لكي يستطيع كل فرد منيـ أف

 يستخدميا في حياتو الدراسية أو حياتو العممية.

 توػ تطوير برامج األنشطة و الخدمات التي تقدما المكتبة العامة مف حيث األىداؼ و المح

 في ضوء أنواع التكنولوجيا التي تستثمرىا لصالح المستفيديف.
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  توفير أدوات وأجيزة التكنولوجيا الالزمة و المناسبة في المكتبة العامة ، ومف ثـ تدريب

 20المستفيديف عمى استخداميا بيدؼ االستفادة منيا في تنمية ميارات التفكير لديو.

 21:لعامةأهداف توظيف التكنولوجيا في المكتبة ا .0.0.0

أميف المكتبة )أخصائي المعمومات( مف العناصر األساسية في تحقيق أىداؼ تطبيق التكنولوجيا 

 في المكتبة العامة كاألتي:

تساعد الوسائط التكنولوجية عمى جعل الخبراء لدػ المستفيديف أبقى أثرا في عمميات القراءة و 

قوية التأثير ، و يبدو أف ىذه الخاصية التي التثقيف و غيرىما ، ذلؾ ألنيا تقدـ ليـ خبرات حية و 

تتميز بيا الوسائط التكنولوجية تؤدؼ إلى بقاء اثر ما يتعممو المستفيدوف و التقميل مف احتماؿ 

مف المعمومات  %50نسيانو و قد أكدت بعض الدراسات في ىذا المجاؿ أف القارغ ينسى حوالي

بعد عاميف مف  %75، وتصل ىده النسبة إلى التي يقرأىا مف الكتاب التقميدؼ بعد عاـ واحد 

مف المعمومات التي تمت قراءتيا عف طريق الوسائط   %90في حيث أنو يتذكر  ،دراستيا

 التكنولوجية .

توسيع مجاؿ الخبرات التي يمر بيا المستفيدوف حيث لدييـ المتعة مف خالؿ بيئة ثقافية  .1

 مميئة بالمثيرات الحسية.

بيف المستفيديف , بحيث يراعى المستوػ العقمي و المستوػ الدراسي مواجية الفروؽ الفردية  .2

لكل مستفيد ، ومف ثـ تزويده بالبرامج الثقافية المناسبة لميولو ، وكما كانت ىذه الوسائط 

 متنوعة كمما أمكنيا مساعدة المستفيديف عمى اختالؼ قدراتيـ وميوليـ القرائية.
                                                           

.184.المرجع نفسو.ص.العمي،  أحمد عبد هللا -  20  

53.ص.1990المكتبات و المعمومات.القاىرة:مكتبة الغريب،مدخل لدراسة  حشمت، قاسـ.  - 21  
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مكانات التكنولوجية التي تتضمف المواد المقروءة و تكامل جيود أميف المكتبة العامة مع اإل .3

المسموعة و المرئية المبرمجة مع األدوات و األجيزة بعناصرىا المتنوعة .وعندما يوظف 

أميف المكتبة ىذه المواد و األدوات و األجيزة ، فإنو بذلؾ يعمل عمى دفع عمميات التعمـ و 

 ء.كذلؾ عمميات التثقيف لدػ المستفيديف و القرا

مثل توظيف الحاسب  القراءتساىـ الوسائط التكنولوجية في االستجابات الصحيحة لدػ  .4

ت المعمومااآللي )الكمبيوتر( وارتباطو بشبكة المعمومات)االنترنت( مف اجل الحصوؿ عمى 

التي يحتاج إلييا القراء أو المستفيديف في قراءاتو الحرة أو في التثقيف الذاتي أو في إعداد 

 22و األبحاث. الدراسات

حيث يستطيع أميف المكتبة أف يوفر خبرات حية  القراءإشباع و تنمية الميوؿ المعرفية لدػ  .5

 و متعددة إلشباع ميوليـ المعرفية في مجاالت القراءة الوظيفية و القراءة الحرة.

إثارة اىتماـ المستفيديف مف خالؿ استخداـ الوسائط مف التكنولوجية و تفاعميـ مع برامج  .6

 األنشطة و الخدمات في المكتبة العامة.

ط الذاتي ، و تشجع عمى النشاة عمى إثارة الحماس لدػ المستفيدتعمل الوسائط التكنولوجي .7

ل القرائية المتنوعة داخ ، وتشجعو كذلؾ عمى القياـ ببعض األنشطةو التطبيق العممي لديو

 . المكتبة

 مية في إشباع ىذه الميوؿ و تنميتيا لديو.ويمكف أف تساىـ عروض األفالـ و التمثيميات الدرا

                                                           
 .99حشمت، قاسـ.المرجع السابق.ص.  - 22
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 23:التكنولوجيا في خدمة القراء و المستفيدين  .0.0.0

مف ىذا المنطمق ينبغي عمى أميف المكتبة و مساعديو أف يكوف المستفيد إنسانا جديدا يمتمؾ فكرا 

التكنولوجيا جديدا يستطيع معو أف يتعامل مع التكنولوجيا العصر و المستقبل و كيف يستخدـ ىذه 

ومف ثـ توظيفيا لصالحو و لصالح مجتمعو، وأف يكوف عمى دراية بالتطورات التكنولوجيا المتالحقة 

التي تطرأ عمى حياتو الخاصة و حياتو الدراسية أو حياتو العممية، لما في ذلؾ مف أىمية بالغة في 

 مواكبتو لمستجدات العصر .

 و التثقيف: التكنولوجيا أداة مف أدوات التعمـ الذاتي 

في ىذا الصدد ينبغي عمى المستفيد أف يعرؼ أف التكنولوجيا يمكف استثمارىا كأداة مف أدوات 

التعمـ الذاتي، حيث تمعب دورا ميما في الحصوؿ عمى المعمومات التي يحتاج إلييا في دراستو 

االتصاؿ أوفي حياتو الخاصة في أسرع وقت وفي أقل مجيود ، و كذلؾ تساىـ التكنولوجيا في 

والتعرؼ عمى ثقافات المتنوعة بشكل مباشر وواقعي مف خالؿ االتصاؿ بيذه الثقافات مف خالؿ 

الوسائط  التكنولوجيا مثل البرامج التي يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ االنترنت. ومف أىـ 

 إيجابيات التكنولوجيا :

 اعية.تنمية فيـ المستفيد لبعض القضايا الثقافية و العممية و االجتم 

 .القدرة عمى التعامل مع وسائل االتصاؿ المتعددة 

 .تنمية ميارات التفكير العممي وحل المشكالت 

                                                           
 .153.المرجع نفسو.ص.العمي، أحمد عبد هللا - 23
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  تنمية ميارة التعمـ الذاتي التي تربط المستفيد بالبحث في مصادر المعمومات المطبوعة و

 .الحاجةالغير المطبوعة و الرجوع إلييا وقت 

  المالحظة ، و القدرة عمى تفسير النتائج .اكتساب بعض الميارات العممية مثل : دقة 

 : تعامل القراء  و المستفيديف مع برامج القراءة االلكترونية 

تأتي أىمية تدريب المستفيديف عمى ميارة التعمـ مع البيانات و المعمومات و الحقائق المتعددة مف 

 .البيانات كونيا وسيمة تساعدىـ عمى الوصوؿ إلى

 مل مع المعمومات و البيانات وجود العناصر التالية: كما تتطمب ميارة التعا 

 استخالص المعمومات و البيانات التي تدخل في دائرة اىتمامات القراء والمستفيديف. -

تنظيـ المعمومات و البيانات و الحقائق بعد الحصوؿ عمييا بحيث يسيل قراءتيا، ومف ثـ  -

 1التعامل معيا في أسرع وقت و في أقل مجيود.

 تفسير المعمومات و البيانات التي تناسب المستوػ العممي لممستفيد وكذلؾ مستواه العقمي. -

باإلضافة إلى ما سبق، ىناؾ خطوات ميمة يمكف تنفيذىا مف خالؿ القراءة االلكترونية بيدؼ 

 اكتساب المستفيد ميارة التعامل مع المعمومات و البيانات و الحقائق و مف أىميا:

يد عمى دراية بالخطوات التي سوؼ يتبعيا في أثناء التدريب عمى برامج أف يكوف المستف .1

 القراءة االلكترونية .

 التدريب عمى ميارة التعامل مع المعمومات مف خالؿ برامج القراءة االلكترونية . .2

                                                           
 .170المرجع نفسو.ص.أحمد عبد هللا . العمي، - 1
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يبدأ المستفيد في استخداـ برامج القراءة االلكترونية عندما يبدأ في البحث عف المزيد مف  .3

حوؿ الموضوعات المقروءة ثـ يقـو بتحديد المعمومات التي يحتاج إلييا تحديدا المعمومات 

 دقيقا .

يصحح المعمـ األخطاء المي قد يقع فييا المتعمـ ثـ يوجيو إلى أساليب االستخداـ السميـ  .4

 لبرامج القراءة االلكترونية .

 واسطة البرامج المخزنة  عمى وما يزيد الثقافة نموا لدػ المستفيد استخدامو لمقراءة االلكترونية ب

و التي يتـ استخداميا في أجيزة الكمبيوتر , وذلؾ في حد ذاتو   CD ROMاألقراص المدمجة 

يؤدؼ إلى إتاحة فرص عديدة الكتساب حصيمة ثقافية ,وكذلؾ اكتساب خبرات جديدة حقيقية 

 1يستثمرىا في دراستو أو في عممو أو في حياتو الخاصة.

 

 . العموميةماهية المكتبات  .0

 :تعريف المكتبة العامة. 0.0

المكتبة ىي المكاف الذؼ تتواجد فيو جميع المطبوعات عمى اختالؼ أنواعيا و أحجاميا باإلضافة 

إلى المواد المكتبية األخرػ ثـ تيسيرىا لمقراء و الرواد و المثقفيف و المكتبة العامة ىي مكتبة 

     مخصصة لمجميور و بشكل عاـ و يقصدىا الجميع بدوف استثناء. و تشمل مكتبات المدينة 

و المكتبات اإلقميمية و مكتبات المناطق ولكل ىذه األنواع مف فروع وتنظـ ىذه المكتبات حسب 

                                                           
 .164المرجع نفسو.ص.العمي،. أحمد عبد هللا . - 1
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و كممة مكتبة مأخوذة مف  1المواد المختمفة مع تقسيميا إلي أقساـ لألطفاؿ و الشباب و الكبار

 الكتاب الذؼ يشكل المحتوػ الرئيسي ليا .

فييا مواد غير الكتب كالمواد  أصبحتحيث  ياـعمى الرغـ مف أف الصورة قد تغيرت ىذه األ 

 . قتنيات المكتبات في العصر الحاضرالسمعية و البصرية و غيرىا تشكل جزءا أساسا مف م

وعرؼ بأنيا عبارة عف مؤسسة عممية ثقافية تربوية اجتماعية تيدؼ إلى جمع مصادر المعمومات 

خ( وتنظيـ ىذه المصادر )فيرستيا، تصنيفيا، بأشكاليا المختمفة )الشراء، اإلىداء، التبادؿ.....ال

ترتيبيا....الخ( وتقديميا لمجتمع لمستفيديف مف المكتبة )القراء، الرواد، الباحثيف......الخ( بأيسر 

      التصوير.....الخ(  اإلرشاد، الطرؽ و أسيميا مف خالؿ عدد مف الخدمات المكتبية )اإلعارة،

ات المكتبالمكتبييف المتخصصيف و المدربيف في مجاؿ و كذلؾ عف طريق عدد مف العامميف 

      المعرفة و االرتقاء لمستوػ الفف وتعتبر مف أىـ الوسائل التي تساعد عمى نشر 1ت،المعموما

 2.و الثقافة

وقد نشأتيا الدولة أو السمطات المحمية و تزويدىا بكافة األوعية و تقديـ كل ذلؾ لممواطنيف دوف  -

 ظر عف الجنس أو السف أو النوع أو المستوػ الميني أو العمميمقابل و بغض الن

إذف فيي مؤسسة شعبية تسعى إلى إنارة الطريق أماـ القراء و تثقيفو بأنواع الثقافات المختمفة و  

الخبرات المتنوعة وخمف المواطف المستنير القادر عمى خدمة نفسو و خدمة المجتمع الذؼ يعيش 

                                                           

  1 - 5.،ص8555، التوزٌع و للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة:الرٌاط.8،ط8،ج العالمٌة العربٌة الموسوعة.
 12.ص.8553االكادٌمٌة، المكتبة:الماهرة.العامة المكتبة ألسس دراسة:للمكتبة االجتماعً المعنى.عمر أنور، أحمد - 1
 للمعرفة الكنوز دار: عمان.إنجلٌزي – عربً: معلومات و المكتبات علوم مفاهٌم فً الكافً. عبده خالد  الصراٌرة، - 2

 883.ص.8080، التوزٌع و للنشر العلمٌة
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سسات التي تتعامل معيا األفراد و التي تعمل عمى نشر المعرفة و ، و أيضا ىي مف المؤ 3فيو

 االرتقاء بمستوػ القيـ و ثقافة المجتمع التي توجد فيو ، فالغرض مف ىذه المكتبة ىو:

  الغرض التعميمي: أؼ تشجيع الصغار و الكبار و تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المراجع

 التي تقوؼ موضوعات الدراسة.

  الثقافي: تقديـ المعمومات العامة الستفادة مف المعرفة و الثقافة العامةالغرض.  

 .الغرض النفعي: تزويد القارغ بالميارات الفنية و المعمومات المختمفة لتطوير مينتو 

  شغل أوقات الفراغ: تشجيع االنتفاع المجدؼ بأوقات الفراغ بدال مف تبديميا بالميو و ارتياد

 المقاىي وما يشابيا.

  دعـ الروابط االجتماعية بيف األفراد: عف طريق الندوات و تبادؿ اآلراء في المشكالت

 الفردية و الجماعية و المشكالت المحمية و العالمية.

 1مستودع السجالت البيئية: تحفع فييا األدلة و اإلحصائيات عف البيئة المحمية وما حوليا. 

 : أهمية المكتبة العامة. 0.0

  نشر األدب الشعبي وبثو في المجتمع و ترغيب األفراد باالستفادة منو و االستمتاع بو 

 . 2التصدؼ لممشكالت االجتماعية و الثقافية و إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع 

                                                           
. المكتبات المدرسٌة و العامة:األسس و الخدمات و األنشطة.الماهرة:الدار المصرٌة اللبنانٌة، العلً، أحمد عبد هللا - 3

 43.ص.8551
 84.ص.8548. الكتاب و المكتبة و المارئ.الماهرة:دار المعارف، دحسٌن، رشا - 1

2
 http://sbrhah.lamontada.nett.1546       .       الحرملً، فاٌز بن حمٌد بن ناصر.المكتبات العامة         - 

.81:00على الساعة:    8083/04/81تارٌخ الدخول  :    

http://sbrhah.lamontada.nett.1546/
http://sbrhah.lamontada.nett.1546/
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  التشجيع عمى االستخداـ المسؤوؿ و الواعي في شغل أوقات الفراغ بالقراءة و الذىاب إلى

 المكتبة 

 البشرية و تشجيع الباحث عمى تطويرىا و تنميتيا بدال مف دقتيا, وتركز عمى  دعـ المواىب

 ميارات الفنية و األدبية و العممية.

  تمكيف الفرد مف إجراء األبحاث العممية و تبسيط الطرؽ أماـ الباحث في القياـ بيا ليقود

 ذلؾ إلى التقدـ االجتماعي و االقتصادؼ و تعزيزه.

 ع عمى نشرىا بيف أفراد المجتمع الواحد و ذلؾ مف خالؿ إقامة دعـ الثقافة و التشجي

 معارض الكتب و عقد ندوات و المحاضرات بالمواضيع التي تشغل الشارع الوطني.

  تشجيع المجتمع عمى النظاـ و اليدوء .فجو المكتبة يحتاج إلييما لمتمكف مف القراءة كما أف

 تزيد مف التزاـ الفرد بالنظاـ.عممية تناوؿ الكتب مف أعمى الرفوؼ و إعادتيا 

  تشجيع التعارؼ فيما بيف شرائح مختمفة مف الناس فالكتاب ىو العامل المشترؾ الذؼ ال

يعترؼ بالطبقات و ال باختالؼ الفئات العمرية فقد يجمس لمناقشة الكتاب ما مجموعة كل فرد فييا  

 ال يشبو األخر في  الصفات الحياتية المختمفة .

كتبات العامة بعقد جمسات حوارية و ندوات عممية و ىذا مف شأنو زيادة تعميق حب تقـو بعض الم

 24المكتبات العامة.

 أهداف المكتبة العامة : .0.0

                                                           
24 -http://com.internet.web.advdesadaf.internet.htm  

 84:14على الساعة:             84/04/8083تارٌخ الدخول 

http://com.internet.web.advdesadaf.internet.htm/
http://com.internet.web.advdesadaf.internet.htm/


 
49 

قافة المستمرة لمجميور إف اليدؼ الرئيسي مف إنشاء مكتبات المطالعة العمومية ىو إتاحة فرص الث

االجتماعية في المنطقة التي تقـو بيا وليذا يجب أف تكوف مركزا لمحياة الفكرية و  ،دوف مقابل

 وعمى ىذا األساس يمكف تحديد أىدافيا في األتي :

تييئة جيل مثقف يتحمى بالعمـ إلى جانب تشجيع القراء وحثيـ عمى تتبع صيرورة اإلنتاج الفكرؼ  -

 وذلؾ عف طريق تشجيعيـ عمى المطالعة ومف خالؿ ترددىـ المستمر عمى المكتبة.  

راد في المطالعة و التثقيف و التعميـ الذاتي و إسناد المؤسسات التعميمية في إكماؿ تشجيع األف -

 رسالتيا السامية في التعميـ مف خالؿ تقديميا لمصادرىا مف كتب و دوريات و مجالت......الخ 

تمكيف الباحث مف الحصوؿ عمى المعمومات و جمعيا مف مصادر صحيحة ال تشوبيا الشكوؾ  -

 ا.حوؿ مصداقيتي

 تقديـ النصح و اإلرشاد لألفراد في كيفية استخداـ المكتبة و االستفادة منيا. -

القراءة العامة في المكتبة إلى جانب الناشئ و المراىق و بالنسبة ليـ أكثر فائدة و امتالءا ,كما  -

     25تخرجوأف اعتياده التردد عمى المكتبة يجعل األثر  النيائي لمقراءات أبعد و أكثر استمرارا بعد 

 الكتب وخاصة إذا ظمت المكتبة العامة في متناولو و إذا كانت البيئة تشير لو بذلؾ الحصوؿ عمى

ستغاللو في القراءة والبحث. التي يريدىا   والمساىمة في حل مشكمة الفراغ عند المواطنيف وا 

 المساعدة عمى قضاء الوقت الفراغ بشكل أنفع و أكثر جدوػ لمفرد و المجتمع. -

                                                           
25

. 2015مرسي، نجالء دمحم جابر.تطور عمو المكتبات مف القديـ إلى الحديث.القاىرة:دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، - 
  32ص.
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نشر الثقافة و الوعي الفكرؼ في جميع اتجاىاتو االيجابية و تنويع مصادر معرفتو لدػ المواطف  -

 لتمميذ.االعادؼ و الموظف و 

    تعمل عمى التطوير الثقافي و الروحي و إعداد المواطف لممشاركة االيجابية في ثقافة العصر -

 و المجتمع الذؼ يحيط بيا.

 المعمومات المتوفرة مجانا لجميع مف يرغبوف في االطالع .إتاحة جميع مصادر  -

توفر إمكانية و خدمات البحث و الثقافة الذاتية لمعاونة الفرد عمى النمو الثقافي طبقا  -

 الحتياجاتيـ و اىتماماتيـ و رغباتيـ و قدراتيـ.

يع أفق الطالب المعاونة في تحقيق أىداؼ التعميـ المدرسي و ذلؾ الف المكتبة تعمل عمى توس -

 و حل المشكالت التي تواجييـ في دراستيـ النظامية.

 تزويد القراء بالمعمومات الالزمة ليـ لتحديد أعماليـ في و وظائفيـ بالمجتمع و في إدارة شؤونيـ  -

 26العممية .

تعمل عمى أف يكوف أداة صمة بيف المواطف وما يحدث في العالـ مف أحداث و تطورات  -

 معاصرة.

االستفادة مف المصادر المتنوعة بالمكتبة مما يؤدؼ  والجميور عمى القراءة و االطالع  جيعتش -

 27.إلى رفع المستوػ الثقافي و الحضارؼ ألفراد المجتمع

                                                           
 .33،المرجع نفسو.ص.مرسي، نجالء دمحم جابر - 26
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 :المكتبة العامة في خدمة القراء .0.0

تسعى المكتبة العامة إلى تقديـ خدمات عديدة لمقراء ومف أىـ ىذه الخدمات توفير مصادر 

المعمومات المناسبة لجميع فئات المستفيديف المتردديف عمى المكتبة و ترتبط ىذه الخدمات بطبيعة 

نشاط المستفيديف و أنماط احتياجاتيـ إلى المعمومات و لكي تتحقق ىذه الخدمة بصورة إيجابية 

صادر يتطمب مف المكتبة العامة التعرؼ عمى أراء الباحثيف و المتردديف حوؿ ما يناسبيـ مف م

 28.المعمومات

و يتفق خبراء المكتبات أف الخدمات التي تقدميا المكتبة العامة لفئات القراء ىي ثمرة الجيود  -

التي تبذليا المكتبة العامة مف إجراءات إدارية و تنظيـ الفني لممصادر المعمومات التي تشتمل 

و لقد تطور مستوػ أداء المكتبة العامة في تقديـ ىذه  الخدمات عندما استخدمت  ،عمييا المكتبة

تكنولوجيا المعمومات التي غيرت مف شكل ومضموف الخدمات التي تقدميا لممستفيديف فأصبحت 

أكثر تطورا و استفادة و كفاءة و قدرة عمى استجابة الحتياجات المستفيديف و القراء و فيما يمي 

 خدمات التي تضطمع بيا المكتبة العامة :نوجز بفض ال

 :االطالع الداخمي أو القراءة داخل المكتبة . 0.0.0

تييئة المناخ المناسب لالطالع الداخمي أو القراءة و مراجعة مصادر المعمومات بأنواعيا 

المختمفة داخل المكتبة , و يتمثل ذلؾ المناخ في تيوية كافية و ضوء كاؼ و ىدوء و وجود 

                                                                                                                                                                                     
27

التطوٌر.الماهرة:دار الفكر العربً، فهٌم ، مصطفى . المكتبة العامة و التنمٌة الثمافٌة:االستخدام التكنولوجً و أسالٌب  - 

 81.ص.8008

28
 .175.العمي، أحمد عبد هللا .المرجع نفسو.ص - 
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األرفف المفتوحة الذؼ يتيح لممستفيديف أو القراء فرصة التعامل المباشرة مع مصادر المعمومات 

 و تييئة قاعات بحث شخصية تسمى خموات البحث .

 اإلرشاد و التوجيه:. 0.0.0

تعتبر ىذه الخدمة مف أىـ الوظائف التي تقـو بيا المكتبة العامة . حيث يقـو أميف المكتبة 

بإرشاد و توجيو و تدريب كل مستفيد أثناء تواجده في المكتبة عمى كيفية استخداـ والعامموف معو 

الفيارس و كيفية الوصوؿ إلى الكتاب عمى رفوؼ المكتبة و أف يعرؼ طبيعة ترتيب المرجع الذؼ 

يستخدمو حتى يصل إلى المعمومات التي يريدىا في أسرع وفت و بالتالي يستطيع أف يحقق 

 . 1لمكتبة و بنفسو و بذلؾ يستطيع أف يكتسب ميارة التعمـ  الذاتيأقصى استفادة مف ا

 

 

 خدمة اإلعارة:  .0.0.0

اإلعارة ىي إتاحة فرصة المستفيد مع مصادر المعمومات في المكاف و الزماف و المناسبيف لو 

خارج المكتبة , وتعتبر خدمة إعارة الكتب خارج المكتبة العامة مف أىـ الخدمات التي تؤدييا تجاه 

, و عادة 1 المستفيديف حيث يتـ عف طريقيا االستخداـ الفعمي لمصادر المعمومات المتوافرة بالمكتبة

ما تحكـ خدمة إعارة قوانيف أو أنظمة مثل تحديد نوع الكتب التي ال يسمح بإعارتيا و عدد الكتب 

                                                           
 .187. العمي، أحمد عبد هللا .المرجع نفسو.ص - 1
 
 .188. العمي، أحمد عبد هللا .المرجع نفسو.ص-1
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التي يسمح بإعارتيا و مواعد تجديدىا و الجزاءات التي تطبق في حالة تأخر رد الكتب المعارة أو 

 إتالؼ أو فقدىا .

 : الخدمات المرجعية. 0.0.0

تقدـ خدمات مرجعية عمى مستوػ جيد ,فنبغي عمييا أف توفر مجموعات لكي تستطيع المكتبة أف 

 رةو كتب التراجـ الشيي (و القواميس )المعاجـ المغوية (دوائر المعارؼ )موسوعات مف المراجع مثل

الببميوجرافيا )قوائـ الكتب و مصادر الممومات( و المراجع الجغرافية و الكتب السنوية و الحوليات و 

 اإلرشادية و اإلحصائية و كتب الحدائق و الخدمات المرجعية مف الخدمات األساسيةالموجزات , و 

. و تتراوح بيف ردود سريعة و فورية عف أسئمة و استفسارات المستفيديف. وبيف في المكتبة العامة

الردود األكثر عمقا و شموال و التي يتطمب إعداد الردود عمييا و البحث في عدد كبير مف مصادر 

 مومات و عادة ما يستغرؽ الرد عمييا فترة زمنية طويمة نسبيا. المع

ويتـ تقديـ الخدمة المرجعية لممستفيديف .أؼ المعمومات السريعة مف واقع مجموعة المراجع -

 بإحدػ الطرؽ الثالث التالية: 

  حضور المستفيد بنفسو إلى المكتبة 

 عف طريق البريد 

  1عف طريق الياتف 

                                                           
 .190. العمي، أحمد عبد هللا .المرجع نفسو.ص - 1
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ية دورا مؤثرا في األنشطة اليومية لممكتبة العامة فيي تجمع بيف أخصائي وتؤدؼ الخدمة المرجع

      المراجع و المستفيد وجيا لوجو حيث تعتمد عمى االتصاؿ المباشر بينيما و تقديـ المساعدة 

و التوجيو و اإلرشاد عمى أسس فردية و إنسانية فضال عف أنيا تحيط أخصائي المراجع بالخدمات 

قدميا المكتبة و التعرؼ عمى مدػ مالءتيا الحتياجات القراء و قدرتيا عمى تمبية األخرػ التي ت

 احتياجاتيـ مف المعمومات.

 :الخدمات الببميوجرافيا. 0.0.0

الببميوغرافيا ىي إعداد قوائـ في موضوع معيف أو في مناسبة معينة أو حوؿ شخص معيف . ويتـ 

الباحث لموصوؿ إلى مصادر المعمومات التي تتناوؿ إعداد ببميوجرافيات لمتيسير عمى القارغ أو 

اىتماماتو القرائية أو البحثية . و تعتبر مف األدوات المرجعية التي ال يجب أف تخمو منيا مكتبة 

عامة و ليطا فإنيا تمثل ضرورة يجب توفيرىا لتفعيل الخدمات و االستفادة مف مصادر المعمومات 

بيا المكتبة العامة إعداد و تقديـ الخبرات الببميوجرافية لجميور ذاتيا ومف أىـ الوظائف التي تقـو 

 المستفيديف.

 

 

  خدمة اإلحاطة الجارية: 

تيدؼ خدمة اإلحاطة الجارية إلى إعالـ المستفيديف بصورة دورية بالمواد أو المعمومات الحديثة 

  لوثائق المتاحة حديثاالتي تقابل احتياجاتيـ المعرفية , وتعرؼ ىذه الخدمة بأنيا نظـ استعراض ا
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و اختيار المواد المالئمة الحتياجات الفرد أو الجماعة و يقوؿ الدكتور دمحم فتحي عبد اليادؼ إف 

 ىذا التعريف يعني التعرؼ عمى احتياجات المستفيديف و تحديد مجاالتيا الموضوعية بدقة .

 :خدمة البث االنتقائي .0.0.0

اإلحاطة الجارية وتـ تعديميا و تطويرىا لمقابمة  ىذه الخدمة ىي صيغة متقدمة و متطورة لخدمة

احتياجات المستفيد , وليذا فإف الوفاء بمتطمباتيا عمى أسس فردية يستمـز التعرؼ عمى سمات 

التي يرغب في تمقييا عف طريق خدمة بث و نوعية المعمومات  المستفيد لتحديد اىتماماتو

مثل االسـ.  1المستفيديفالمعمومات و مف ىنا فإف المكتبة تختزف معمومات شخصية عف القراء و 

ىذه المعمومات في 1المكتبة بتخزيف وتقـو ،فيياالموضوعات التي يقرأ  ،التخصص، العنواف

بياناتيا تـ تقـو  عمومات اختزنتجموعة مف مصادر المالحاسب اآللي. وكمما اقتنت المكتبة م

بعممية مقابمة بيف بيانات بمؾ المصادر و بيانات لممستفيديف و مف تـ يتمكف الحاسب اآللي مف 

ىذه المضاىاة بإعداد قوائـ بالمصادر التي تالءـ احتياجات و سمات المستفيد معيف مما خزنت 

 معموماتيـ و ترسل تمؾ القوائـ إلى كل مستفيد عمى حدة.

 

 

 :خدامات التصوير و االستنساخ .0.0.0

العديد مف المكتبات العامة توفر أجيزة التصوير الجاؼ السريع في المكتبة و المعروؼ تجاريا 

باآلالت تصوير المستندات لمتيسير عمى القارغ أو الباحث استنساخ بعض الصفحات مف الكتب و 

                                                           
 .192. العمي، أحمد عبد هللا .المرجع نفسو.ص - 1
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المستفيد  أو القارغ مقابل خدمة  المراجع التي ال يسمح بإعارتيا خارج المكتبة و عادة ما يدفع

حيث تغطي تكمفة الخدمات  ,التصوير . ويتـ تحديد ىذا المقابل بما يضمف استمرارية الخدمة

 1والطاقة و استيالؾ آالت التصوير و صيانتيا.

 .ماهية ثقافة القارئ  .0

 : تعريف الثقافة .0.0

تستخدـ العديد مف التعريفات العامة لمثقافة إذ تعرؼ لغة بأنيا كممة مشتقة مف الجذر الثالثي 

)ثقف(، يقاؿ: ثقاؼ الرماح بمعنى تسويتيا وتقويـ االعوجاج وأيضا تستخدـ لتثقيف العقل ومف 

يف ىو يقاؿ ثقف الشيء أؼ عرفو وحذقو ومير فيو، والتثق معانييا ما يفيد الحذؽ وفطنة والذكاء، 

 2الفطيف، وثق الكالـ أؼ فيمو بسرعة، ويوصف الرجل  الذكي بأنو ثقف.

أما اصطالحا فتوجد العديد مف التعريفات لمثقافة ومنيا : ىي مجموعة مف العقائد والقيـ والقواعد 

التي يقبميا أفراد المجتمع، وأيضا تعرؼ الثقافة بأنيا المعارؼ والمعاني التي تفيميا جماعة مف 

، وتربط بينيـ مف خالؿ وجود نظـ مشتركة، وتساىـ في المحافظة عمى األسس الصحيحة الناس

لمقواعد الثقافية ، ومف التعريفات االصطالحية األخرػ لمثقافة ىي وسيمو تعمل عمى الجمع بيف 

 األفراد عف طريق مجموعة مف العوامل السياسية واالجتماعية والفكرية ،وغيرىا مف العوامل 

                                                           

.851العلً، أحمد عبد هللا .المرجع نفسه.ص. - -  1   

 ,45.ص. 2008إدـ، كوبر. الثقافة : التفسير االنتروبولوجي.الكويت: سمسمة عالـ المعرفة،  - 2 
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وتعتبر الثقافة مجموعة مف القدرات المطموبة التي تمكف االفراد مف تحديد احتياجاتيـ ، 29األخرػ 

مف المعمومات في الوقت المناسب و الوصوؿ إلى ىذه المعمومات و تقييميا ومف ثـ استخداميا 

 30بالكفاءة المطموبة.

العمـو دورا بارزا في مختمف العمـو اإلنسانية و خاصة   culture يمعب مفيـو الثقافة  و

اإلدارة  وعمـ anthroposophie  اإلنساف وعمـ sociologie االجتماع االجتماعية كعمـ

management وعمـ النفسpsychologie    وييتـ أحد فروع عمـ النفس بدراسة الثقافات

بولوجيا الثقافية ، ويعتبر إدوارد تايمور أوؿ المختمفة و يتخذىا محورا الىتمامو وىذا ىو عمـ األنتو 

مف وضع تعريفا لمثقافة بأنيا ذلؾ الكل الذؼ يتضمف المعرفة والعقيدة والفف واألخالؽ والعادات 

وأؼ  قدرات اكتسبيا اإلنساف كعضو في المجتمع ، وقدـ دمحم اليادؼ عفيفي تعريفا شامال لمثقافة 

 ف في بيئتو خالؿ تاريخو الطويل في مجتمع معيف وتشمل فيي في نظرة تعني كل ما صنعو اإلنسا

  31المغة والعادات والقيـ وآداب وسموؾ العاـ واألدوات والمعرفة ........الخ

وىي إدراؾ لمفرد والمجتمع لمعمـو والمعرفة في شتى مجاالت الحياة، و يعتبر مف العوامل الرئيسية  

حيث تختمف طبيعة الثقافة وخصائصيا مف التي تتميز بيا جميع األمـ عف بعضيا البعض 

                                                           
 15.ص.2005التويجرؼ، عبد العزيز.الثقافات العربية و الثقافات االخرػ. منشورات المنظمة اإلسالمية ، -29
الحمزة، منيير. إشكالية الثقافة و االمية المعموماتية و تحديات البيئة الرقمية في المكتبات الجامعية:دراسة ميدانية  -30

 253 – 246.ص.2012.الرياض،11.مجمة إعمـ .ع
 84.ص. 1994نبيل.الثقافة و عصر المعمومات.الكويت:المجمس الوطني لمثقافة و الفنوف و االدب، عمي، -3
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. وتراثيا الفكرؼ والحضارؼ 1وذلؾ لالرتباط الوثيق الذؼ يربط بيف واقع األمة مجتمع لمجتمع،

 لألمـ.

 2:و دورها بالنسبة لممجتمع و القراء أهمية الثقافة .0.0

يتطور بدوف فال يستطيع مجتمع أف ينمو و  إف الثقافة موسوعة الحياة لمجتمع مف المجتمعات،

فاإلنساف يولد و ليس لديو أنماط فطرية محددة مف النشاط بل يولد و لديو فقط بعض  .ثقافة

االنعكاسات المتصمة بحاجاتو العضوية و عميو أف بتعمـ التكيف مع البيئة الخارجية وأف يؤدؼ 

 وظائف معينة في التنظيـ االجتماعي.

فة عند اإلنساف إال إذا ولد وتربى في وسط جماعة وال تنمو االستعدادات البيولوجية لمثقا     

إنسانية ، فإف لو يولد في تمؾ الجماعة، فإف تمؾ االستعدادات ال تنمو، فالحيوانات تولد بغرائز أو 

 دوافع ، وىي أنماط فطرية مف النشاط أو استجابات.

االختراع ىي اتصاؿ  وتنشأ الثقافة و تزدىر في المجتمعات بعمميتي االختراع و االنتشار ,فعممية

سمتيف أو أكثر مف السمات أو األنماط الثقافية الموجودة ، و تكويف شكل جديد أكبر مف مجموعة 

أجزائو، وفي مجاؿ الثقافة غير المادية نجد أف الدستور األمريكي مثال ما ىو إال توفيق بيف 

أو غير مادؼ مف عناصر  ، أما عممية االنتشار فيي تحرؾ عنصر مادؼالفمسفة األوروبية الغريبة

   ، فاالختراع يولد االنتشار أخر أو تحركو في داخل مجتمع معيفالثقافة مف مجتمع إلى مجتمع 

                                                           
 .461.ص.2004عبد الفتاح طو عشيرؼ، نجالء.التقنيات الحديثة و أثرىا عي المكتبات.القاىرة:دار الوفاء، - 1
 

2
  .134.ص.1993لمنشر،بحوث في الثقافة االسالمية.الدوحة:دار الحكمة  حسيف العساؿ، خميفة. - 
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يكوف ىناؾ انتشار ما لـ يوجد اختراع ، كما أنو لوال االنتشار الثقافي  و االنتشار يولد االختراع ، وال

 ر الحجرؼ.لبقيت أجزاء كثيرة مف المجتمعات اإلنسانية  في العص

     و عمى ذلؾ، فإف نمو مجتمع مف المجتمعات يتوقف عمى تشجيع ىذا المجتمع لمثقافة       

و إذا ما وضعت الحواجز في  و العمل عمى نشرىا بيف أفراده، وىو بذلؾ يشجع عممية االختراع،

وعممية االنتشار ينبغي .طريق االنتشار الحر لمثقافة، فإف المجتمع و الحالة ىذه يتجو نحو التقيقر

أف تشمل االتصاؿ بثقافات المجتمعات األخرػ، و تسييل عممية انتقاؿ عناصر الثقافة المفيدة , 

مف العناصر الثقافية في أمريكا قد نشأت  90  %وليس أدؿ عمى أىمية ذلؾ مف قوؿ لينتوف بأف 

 32في بالد أخرػ غير أمريكا ، وأنيا انتقمت إلييا عمى مر العصور . 

 أهمية القراءة في الثقافة: .0.0 

إف ترسيخ عادة القراءة في ناشئتنا ىي مف أىـ السموكيات التي ال بد مف غرسيا في نفوس أبنائنا، 

فالدوؿ الغربية التي ال ننظر إال إلى سمبياتيا نجد أف كل فرد فييا ال يكاد الكتاب يغادر يده سواء 

 في الحدائق أو وسائل المواصالت المختمفة.

إف ثقافة القراء ما ىي إال مجموعة مف الطرؽ والوسائل التي تتضمَّف أساليب اإلدارة وآلياتيا، ونمط 

التفكير، وآداب السموؾ والمعتقدات، إف األخالؽ والقيـ التي تحكـ الجماعة، وكذلؾ المغة، ونمط 

الجماعة مف جية العيش بما يتضمنو مف عالقات وأنظمة سموؾ بيف األفراد مف جية وبيف األفراد و 

 أخرػ. 

                                                           

  13.ص.1988وىيب، إبراىيـ.الثقافة و التربية في العصور القديمة .القاىرة:دار المعارؼ ، -1
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وفي المقابل نجد االىتماـ الكبير بالقراءة بشتى أنواعيا في المجتمعات الغربية وتشجيع الفرد ىناؾ 

عمى اقتناء الكتب والمجالت المختمفة وىذا االىتماـ تجده عند الفرد الغربي في صور متعددة منيا 

سفر، أما ىذا الخموؿ واإلىماؿ الذؼ استغاللو لوقتو في تصفح كتاب أو مجمة حتى في حاالت ال

يتصف بو اإلنساف العربي تجاه القراءة فييدد األمة بحدوث عواقب خطيرة في المستقبل كفقداف 

 اليوية .......الخ.

البحث  -االستكشاؼ  -القراءة المستمرة والصحيحة تحتوؼ عمى أمور ثالثة ميمة: المالحظة 

لسميـ نحو الثقافة الشخصية باإلضافة إلى التطور الثقافي الذاتي عف المعرفة التي تمثل الطريق ا

الذؼ يصاحب الفرد عبر فترات حياتيـ المختمفة والتي تتزامف مع الغرض مف أىداؼ القراءة ؛ إذًا 

 33تطور القراءة الفردية يمعب دورًا في تطوير الفرد معرفيًا وتغيير ميولو ونظرتو نحو الحياة. 

األساسي لمثقافة ميما كانت صورىا فالثقافة تكتسب تدريجيًا وال يمكف فرضيا إف القراءة ىي الدعـ 

عمى أؼ كاف فمتى نكوف شعبًا قارئًا والمقصود ىنا ليس قراءة األبجدية المغوية أو أف نكوف أمييف 

و إنما القصد ىي القراءة التي تميز بيف األشخاص أنفسيـ واآلخريف وتييئ ليـ حب االستطالع 

وىو ما يقضي عمى التعمل بضيق الوقت وقمة المادة المتوفرة ىذا باإلضافة إلى العامل والمعرفة 

النفسي ونوعية الكتاب المقروء. إف التيافت عمى شراء الكتب يتبع دائما ثقافة القراءة وىي التي 

توقفت ف ثقافة القراءة عندنا قد تجعل مشاغل الحياة ال تحجب تمؾ المتعة القرائية واقتناء الكتب أل

  .عند الكتب المدرسية التي أثرت عامل الجيل وقضت عمى الثقافة القرائية في ميدىا

                                                           
 145.ص.1998ع، ىالؿ.المكتبة المدرسية:دزرىا في بنا ثقافة الطالب.القاىرة:دار الثقافة العممية،يرؤوؼ عبد الحف- 33
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 .165. المرجع نفسو.ص.ع، ىالؿيرؤوؼ عبد الحف - 1
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االنترنت عبارة عف قاعدة بيانات دولية لممعمومات ،حيث تجد كل ما ىو ممكف مما  

تتخيمو، وىو عبارة عف شبكة فضائية ضخمة تتكوف مف مالييف أجيزة الحاسب اآللي المرتبطة 

 34ببغضيا البعض و المنتشرة حوؿ العالـ و تعمل ضمف بروتوكوؿ موحد عاـ يمكف التعامل معو 

 . TCP  IPو ىو 

ف االنترنت مجموعة مفككة مف أالؼ و مالييف الحاسبات المنتشرة في جميع البقاع حوؿ أ :قيلو 

ويمكف لمستخدمي ىذه الحاسبات استخداـ الحاسبات األخرػ لمعثور عمى معمومات أو  العالـ،

  35وتحكـ عممية المشاركة بروتوكوالت معينة لضبط التراسل. بيانات أو االشتراؾ في ممفات،

ا اآلخروف بأنيا مجموعة شبكات الحاسوب المختمفة المنتشرة عبر الكرة األرضية ويراى -

مع بعضيا البعض بطرؽ مختمفة ،ويمكف تخيميا عمى أساس أنيا مجموعة كبيرة مف الحواسيب 

المختمفة في الحجـ و الشكل و النوع المتصمة مع بعضيا البعض بطرؽ مختمفة بغرض نقل 

 .36ىذه الحواسيب ،و ىناؾ العديد مف التعاريف والمفاىيـ األخرػ البيانات و المعمومات بيف 

وربما خيل لمبعض أف لالنترنت مكانا معينا رغـ أنو ال يقتصر وجوده عمى بقعة جغرافية 

محددة ، إذ يمكف الوصوؿ إليو مف أؼ مكاف بالعالـ ، يتوفر فيو حاسوب مزود بمودـ و برمجيات 

ف ىذه الشبكة ليس ليا وجود فيزيائي في مكاف معيف مف العالـ االتصاؿ المناسبة ، وبمعنى أخر أ

،وال تممكيا جية معينة ، بل تضـ أكثر مف أربعة مميوف شخص يتصل بيا موزعوف عمى ثمانوف 

                                                           
مدرسة المستقبل و مجاالت التعميـ عف بعد :إستخدامات االنترنت في المدارس و الجامعات و تعميـ  فييـ، مصطفى. - 34

 201.ص.2005الكبار.القاىرة:دار الفكر العربي ،
 814..ص2004عبد السميع، مصطفى.تكنولوجيا التعميـ:المفاىيـ و التطبيقات .عماف:دار الفكر ،  - 35

 123.ص.2004دمج التقنيات في التعميـ,دبي:دار العمـ، دمحم العزو، إيماف. - 36
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ألف شبكة كمبيوتر في شتى أنحاء العالـ ،وتتوزع تمؾ الشبكة عمى أكثر مف أربعة مالييف حاسوب 

لشبكة ال تدعـ مف أؼ جية، بل ىناؾ مف يتحكـ بالمعايير وال يعني ذلؾ أف ىذه ا ، 37عمالؽ

وتنحصر مينة ىذه  Internet Society ( ISOCالفنية المنظمة لعمميا ، مثل جمعية االنترنت  )

الجمعية في تأميف التنسيق و التعاوف بيف أطراؼ الشبكة ورسـ مالمح و اتجاىات تطورىا في 

التي تيتـ بسف الضوابط   Internet Architecture Board  (IAB) المستقبل ،و ىناؾ أيضا

 38القياسية لمشبكة.

 :و مميزاتها بالمكتبة العمومية استخدامات االنترنت. 0.0

 استخدامات االنترنت في المكتبة العمومية : .0.0.0

عف نظاـ الحاسب اآللي في أف النظاـ  لعمل التقميدؼ في المكتبة العامةيختمف نظاـ ا

التقميدؼ يعتمد اعتمادا كامال عمى العمل اليدوؼ الذؼ يقـو بو العامموف في المكتبة لتمبية احتياجات 

القراء، وتستطيع المكتبة اليامة أف تتبع أنظمة تعتمد عمى الحاسب اآللي ولكي تحقق منافع عديدة مف 

    وعمى ذلؾ فإف استخداـ الحاسب اآللي في العمميات الغنيةحيت تقديـ خدمات أفضل و بقل جيد ، 

و خدمات القراء في المكتبة العامة ىو أمر في غاية األىمية لما سيحققو الحاسب اآللي مف فوائد 

      لممكتبة العامة ومستخدمييا ومف أبرزىا السرعة والدقة في التعامل مع المعمومات وتقديـ األنشطة

القراء، و كما بمكف اتصاؿ الحاسب اآللي بشبكة االنترنت والتي تتيح ليـ الحصوؿ  و الخدمات لثقافة

 عمى المعمومات في كافة مجاالت المعرفة .
                                                           

 87.ص.2002عبد الوكيل الفار، إبراىيـ.إستخداـ الحاسوب في التعميـ.عماف:دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع، - 37
                 ر الشروؽ لمنشرإستخداـ الحاسوب و االنترنت في مياديف التربية و التعميـ .عماف:دا جودت، سعادة. -38

 161.ص.2003و التوزيع،
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غير أف خبراء المكتبات أخذوا ينظروف إلى أف المكتبة العامة في جميع دوؿ العالـ نظرة أكثر 

متطمبات العصر واحتياجات المستقبل اتساعا و انفتاحا و حداثة لكي تستطيع المكتبة أف تمبي 

ويمكف لممكتبات العامة أف  .بوسائميا العصرية مف خالؿ استخداـ الوسائل اآللية ومف بينيا االنترنت

تستفيد مف بعض خدمات المكتبات الكبرػ عف طريق شبكات االنترنت ،مما يجعميا أكثر قدرة عمى 

الدوؿ العربية بدأت بتدريب القراء عمى استخداـ ، وىناؾ بعض المكتبات في تمبية احتياجات القراء

، وىناؾ 39االنترنت حيث يستطيعوف الوصوؿ إلى المعمومات التي يحتاجوف إلييا مف خالؿ االنترنت

 العديد مف استخدامات االنترنت في تثقيف و تعميـ القراء أىميا:

لرسائل البريدية عبر البريد االلكتروني:يقصد بخدمة البريد االلكتروني إرساؿ و استقباؿ ا

 .ىو مف أوائل الخدمات في االنترنتاالنترنت و 

، وبعد أف كاف عناء إرساؿ الرسائل ئل االتصاؿ فييا و أكثر استخداماو مف أىـ وسا 

ووصوليا مف أكثر األشياء المقمقة ، فإف إرساليا أالف عبر االنترنت ال يتعدػ في أف يكوف ضغطة 

التي نريد في ثواف معدودة ، فكل شخص متصل باالنترنت يحصل عمى  عمى األيقونة لتصل إلى الجية

، وىو مف أكثر الوسائل  40عنواف االلكتروني ،ومف خاللو يستطيع أف يرسل الرسائل في شكل ممفات

 صدارة مف حيث أكثرية استخدامو إلى :

 .سرعة وصوؿ الرسالة  حيث يمكف إرساليا إلى أؼ مكاف في العالـ خالؿ لحظات  -

 ال يوجد وسيط بيف المستقبل و المرسل . -

                                                           
القاىرة:الدار المصرية المبنانية، .األسس و الخدمات و األنشطة:العمي، أحمد عبد هللا.المكتبات المدرسية و العامة - 39

 87.ص.1993
 .97عبد الوكيل الفار، إبراىيـ.المرجع نفسو .ص. - 40
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 لعدـ استيالكو لمورؽ. ،الستقباؿ مقارنة بالوسائل األخرػ تكمفة منخفضة لإلرساؿ و ا -

 يستطيع المستيمؾ الحصوؿ عمى الرسالة في التوقيت الذؼ يناسبو. -

 إمكانية الحصوؿ عمى معمومات و بيانات بسرعة كبيرة. -

 41ة المنسوخة مف البحوث.إمكانية الحصوؿ عمى الصور  -

- .  متوفر عمى المدػ األربعة و عشريف ساعة في اليـو

 يستخدـ في الرسائل الفردية و الجماعية . -

 مميزات استخدام االنترنت في المكتبة العامة : .0.0.0

تعتبر االنترنت مكتبة كبيرة تتوفر فييا نصوص الكتب المبرمجة إلكتروننا كما يوجد فاالنترنت 

، و ىي أسرع وسيمة لمحصوؿ عمى التعميمية عمى اختالؼ مستوياتيـ البرامج التثقيفية وبعض 

المعمومات مف مختمف أنحاء العالـ و يمكف البحث عف المعمومات عف طريق استخداـ االنترنت 

بشكل جماعي حيث يصعب عمى الباحث الفرد البحث في كل القوائـ نظرا لكثرة المعمومات 

نترنت لذا يمكف استخداـ طريقة العمل الجماعي بيف القراء ،ومف إيجابيات المتوافرة عبر اال

استخداـ االنترنت وىي وسيمة لمبحث عف المعمومات بكل أشكاليا و تطوير ميارات القراء 

والمستفيديف عمى استخداـ الحاسب اآللي و المرونة في الوقت والمكاف وسرعة الحصوؿ عمى 

                                                           
 127.ص.1999إستخدامات شبكة المعمومات الدولية .الكويت:دار المعارؼ ، فدوػ. فاروؽ إحساف هللا، - 41
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ديثة المرتبطة باستخداـ و مواكبة التقنيات الح. معمومات لجميع قراءىاو تقديـ خدمات الالمعمومات 

 و أيضا مف مميزاتو نذكر ما يمي: 42،االنترنت

 سرعة الحصوؿ عمى المعمومات. - 

 برمجيات االتصاؿ سيمة. - 

 تكمفة الحصوؿ عمى المعمومات متدنية جدًا. - 

 جية البحث عف المعمومات واستخراج برمجيات االتصاؿ. - 

 إمكانية االرتباط بنقاط مختمفة )أوربا ػ آسيا ػ أمريكا(. - 

تتنوع المصادر التي تمكف االرتباط معيا وىذا بدوره يؤدؼ إلػى نػوع المعمومات التي يمكف  -  

يمكف أف تكوف أداة فعالة في الحصوؿ عمييا مف مكتبات ػ جامعات مراكز أبحاث شبكة االنترنت 

تحقيػق المجتمعػات وكسػر حواجز األمية والتكنولوجيا وذلؾ مف خالؿ نشر وعي المعمومػات عنػد 

 المستخدميف وتطوير إمكانياتيـ البحثية والحياتية.

تؤمف الشبكة االتصاؿ الفورؼ والمباشر بحواسيب مف واقع وشبكات مختمفة وبكمفة نداءات  - 

 ة.ىاتفية محمي

 .ال تقتصر أىميتيا عمى شريحة أو فئة مف الناس بل جميعيا - 

 1 :الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت بالنسبة لمقراء. 0.0

                                                           

 78.العمي، أحمد عبد هللا. المرجع نفسو.ص -42 
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 : wwwخدمة  .0.0.0

النسيج المعموماتي الدولي وىو نظاـ معموماتي عالمي مؤلف مف كـ ىائل مف النصوص والصور 

ومرتبطة محميا وعالميا  بدرجات وتنسيق متفاوتيف ،ولقد تـ ولقطات الفيديو وىذه بدورىا متصمة 

، وال يعتمد الوصوؿ إلى ىذه المعمومات عمى ج العنكبوت ومف ىنا كانت التسميةتشبييو بنسي

الجياز المستخدـ أو نظاـ التشغيل كما أنو يوفر قدرا مف المرونة والديناميكية و التفاعل مع 

 ،مج مجاني يدعى المتصفح أو مستعرضتخدـ مف خالؿ براالمستخدـ ،و باختصار يستطيع المس

وتصفح محتويات ىذا النسيج عف طريق تتبع الوصالت الشعبية أو البحث أو اختيار المواقع التي 

 .رفييية كاأللعاب ومواقع التسميةيرغب بزيارتيا وعمل واجبات والتخاطب أو تثقيفية أو ت

 :search خدمة البحث . 0.0.0

ىي أدوات بحث تعمل مف خالؿ إستراتيجيات محددة أو  Search Enginesمحركات البحث 

إستراتيجيات مفتوحة وذلؾ لمبحث في الحقوؿ أو الوثائق النصية و األكثر مف ذلؾ أنيا يمكف أف 

مثل الصور و الرسـو و الخرائط و األصوات عي بيئة محددة ىي شبكة  Objectتبحث عف 

ي أنيا تبحث في مالييف المواقع ومميارات الكممات في وقت محدد وتتميز االنترنت، وذلؾ يعن

بسرعة االستجابة، وعادة ما تكوف إجاباتيا إما مواقع االنترنت تتوافر فييا كل المصطمحات التي تـ 

البحث عنيا أو مواقع محددة سمفا مف خالؿ ما يعرؼ بقائمة أو دليل البحث، كذلؾ فإف محركات 

لنتاج الطبيعي لتطور المتصفحات عمى شبكة االنترنت فقد كاف ال بد مف توافر البحث تعتبر ا

                                                                                                                                                                                     
مات .جريدة المؤثمر :الصفحة الرئيسية و عبد اليادؼ، زيف.محركات البحث عمى االنترنت لممكتبات و مراكز المعم - 1
 2457،العدد 2007،
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وسائل وأدوات تمكف مف البحث عمى مواقع االنترنت بسرعة وسيولة وفي ذات الوقت بشكل غير 

معقد، وأف يتألف معيا عدد كبير مف المتعامميف عمى الشبكة وقد تطورت ىذه المحركات بحيث 

 سات.أصبحت تقاـ عمييا مؤس

وتعد خدمة البحث مف أىـ الخدمات التي تقدميا شبكة االنترنت حيث تتـ ىذه العممية مف خالؿ 

محركات البحث وىي عبارة عف أدوات لمبحث تمكنؾ مف العثور عمى الموضوعات التي تيمؾ 

افة إلى والصور والبرامج واأللعاب والمقاالت العممية واألدبية والسياسية والتاريخية والرياضية باإلض

 43عناويف البريد االلكتروني ومف أشير ىذه المحركات ياىو و التافيستا و غوفل

 :  بالنسبة لمقراء تأثير االنترنت عمى المكتبات العمومية. 0.0

برغـ إقرارنا أف االنترنت في حد ذاتيا ليست مكتبة وال يمكف ليا وحدىا أف تغني نيائيا عف 

ليا تأثيراتيا االيجابية و السمبية عمى المكتبة، تأثيراتيا االيجابية المكتبة، إال أنو مف الواضح أف 

كثيرة نذكر مف بينيا بعضا مف مميزاتيا وما بتوافق مع حديثنا ىذا ،فيي أوال تمثل العصب بالنسبة 

لممكتبات االفتراضية التي بدأ تفكير عمماء المكتبات والمعمومات فييا منذ زمف ليس بالقريب، ومف 

في مجمة اتالنتيؾ  1945ف تحدث عنيا فانيفريوش عندما نشر مقالتو الشييرة في عاـ أوائل م

منتمي، والتي يرجع إلييا الكثير مف الباحثيف، حيث تعد األكثر استشيادا عند الحديث عف مفاىيـ 

 االفتراضية أو الرقمية .

المعمومات و تبادؿ وىذا العصب يساعد المكتبات أيضا في التواصل فيما بينيا و تبادؿ       

األسئمة و األجوبة المرجعية ، كما يساعد المكتبات فيما بينيا عمى تبادؿ البيانات و تبادؿ الوثائق 
                                                           

 173.ص.2005لمراده.المكتبات االلكترونية و الرقمية  و شبكة االنترنت.القاىرة:دار الغريب ،عبد الفتاح، - 43
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الكترونيا، ناىيؾ عف السبيل األسيل واألرخص كوسيمة اتصاؿ لمبحث في  قواعد  المعمومات 

 المتخصصة دوف الحاجة إلى وسائل قديمة.

نترنت في المكاتب والمنازؿ والمكتبات جعميا جزءا ال يتجزأ مف النسيج كما أف االنتشار الكبير لال

المعموماتي لكثير مف الناس الذيف لـ يكف ليـ مجاؿ أف يتصموا بالمكتبات أو يفيدوا منيا في 

السابق،كذلؾ مف التأثيرات االيجابية لالنترنت عمى المكتبات أنيا أسيمت  وتسيـ في التزود 

جدا بشكل لـ يكف يتـ في السابق إال باالتصاؿ المباشر المكمف ماديا وعمى  بالمعمومات الحديثة

 .44حساب الوقت و الجيد أيضا 

ولقد أظيرت إحدػ الدراسات المتخصصة، حوؿ تأثير االنترنت عمى استخداـ المكتبات 

ل العامة، أف كالىما ذات عالقة عكسية مع أعمار المستفيديف بمعنى أف القراء مف المكتبة بشك

ممحوظ أصغر مف غير القراء و كذلؾ مستخدمي االنترنت أصغر مف غير المستخدميف وأيضا 

ف  كال مف المكتبة واالنترنت ذات عالقة ايجابية عـ مستوػ القراء أو المستفيديف والمستخدميف، وا 

االنترنت تشمل مف مصادر معمومات إلكترونية تتميز عمى المصادر الورقية بالكثير مما تقدمو 

ف معمومات بأشكاؿ مختمفة تدمج فييا الصوت مع الصورة مع األحرؼ ولو قدر لي لقمت في م

جممة واحدة أف الكتاب الورقي يتميز بالمعمومات الخطية الطويمة فيما تتفوؽ االنترنت بما تقدمو 

، وعميو فإف المكتبة تتفوؽ في تييئة بيئة مثالية لإلفادة  MULTIMEDIAمف وسائط المتعددة 

المعمومات وفي تشجيع القراء وفي إتاحة المعرفة ليـ، ولعل مف الصعب جدا االختيار بيف مف 

                                                           
44

 .178عبد الفتاح، لمراده.المرجع نفسو.ص. - 



 
70 

المكتبة واالنترنت كواحدة منيما دوف أخرػ في ظل الحاجة الماسة إلييما، ولكف الواضح أف 

 45اإلفادة مف االثنيف تكامميا في المرحمة الحالية ىو الخيار األمثل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة:

المكتبات العامة تمعب دورا ىاما مف خالؿ تقديـ خدماتيا لمقراء مع وجود الوسائل التكنولوجيا، إف 

ألف بواسطتيا يستطيع القراء الحصوؿ عمى  حيث البد مف اإلىتماـ بيذا النوع مف المكتبات

 المعمومات بكل أشكاليا المختمفة  و الحصوؿ عمى المعمومات دوف مقابل.
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 .179 عبد الفتاح، لمراده.المرجع نفسو.ص. - 
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 الفصل الثاني:

 تمهيد :

يعتبر القسـ الميداني لمبحوث العممية ىو تكممة لمخمفية النظرية و ىذا مف خالؿ ما يمكف 

التوصل إليو مف نتائج ذات قيمة عممية و عممية و تعكس و تفسر الواقع المدروس وىذا عف 

الدقيقة باعتماد أدوات طريق إتباع منيج مالئـ لمظاىرة المدروسة وذلؾ عف طريق  جمع البيانات 

و أساليب منيجية و مف خالؿ ىذا الفصل سوؼ نتطرؽ إلى تحميل البيانات و استخراج نتائج 

الدراسة لمتعرؼ عمى الدور الذؼ تمعبو الوسائل التكنولوجية الحديثة في تثقيف القارغ لدػ قراء 

 مكتبة البمدية ميني دمحم بوالية مستغانـ.

 تعريف بمكان الدراسة: -0

 تعريف الشهيد مهني دمحم المدعو العفريت:.0.0

بوالية مستغانـ وىو ذات رتبة  1934كاف اسمو ميني دمحم واسمو الحربي العفريت وىو مف مواليد 

جندؼ مف الناحية الخامسة في منطقة الظيرة .وكاف يعمل في المنظمة السرية مف سنة 

الروكة( و المعمر الثاني )عوني ولد ثـ كمف بقتل أحد المعمريف )خوصي ابف  1957إلى1955

لقيسي(.وحرؽ مزرعة بنت القبطاف بالنقمارية كما شارؾ في سقوط الطائرة المروحية بجبل زكار 

دوار الصغايرية ، وقطع وتخريب أعمدة الياتف بواد الرماف، وشارؾ في معركة واد بالي منطقة 

ير لمجاىد مسمح،حتى وفتو المنية الظيرة ومف أجل كل ىذه العمميات قبل في جيش جبية التحر 

 ودفف بعشعاشة. 1958-07-03بتاريخ 
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 :التعريف بمكتبة البمدية مهني دمحم  .0.0

بقرار  2009وىي كغيرىا مف المكتبات، تقدـ خدمات لممختمف األعمار والفئات، تـ تأسيسيا سنة  

و بالعفريت، تتوسط مف رئيس الجميورية،  تتواجد في بمدية خضرة تحت اسـ ميني دمحم المدع

 . 11العمراف وغير بعيدة عف المؤسسات التربوية كما أنيا غير بعيدة عف الطريق الوطني رقـ 

 4294وثيقة أؼ  6286شيرا وىي تحتوؼ عمى رصيد معتبر بمغ حوالي  15تجاوزت مدة إنشائيا 

 عنواف: تشمل تخصصات متنوعة وىي تعمل بجد لتمبية رغبات روادىا. 

 المكتبة وموقعها: مبنى. 0.0.0

متر مربع أما المبنية فتتربع عمى مساحة  608تتربع المكتبة عمى مساحة إجمالية تقدر بحوالي 

 متر مربع وىي مصممة عمى الشكل التالي: 320تقدر بحوالي 

 الطابق األرضي:

  مكتب المديرbureau de directer   وىو المكتب  مربع متر17.33تقدر مساحتو ب و

 .لتسيير و التنظيـ و التنسيق و توجيو الموظفيف وتحديد المياـ الموكمة ليـالذؼ يتولى ا

 مقعد  34متر مربع تتسع ؿ77.90قاعة اإلعالـ اآللي مساحتيا حوالي. 

  مكتب خاص بالسكرتارية 
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  فضاء لألطفاؿespace dénfant متر مربع وييتـ باالطفاؿ  80.1تقدر مساحتيا ب  و

 تيـ الفكرية و اإلبداعية.سنة لتنمية قدرا 11االقل مف 

 الطابق األول :

 ق قاعة معالجة الوثائsalle de traitemnt doucumentaire تقدرمساحتو ب  و

 مربع متر 45.37

 مربع متر15.4مساحتو  و بنؾ اإلعارة 

 قاعة مطالعة  salle de lecteure مترمربع 131.53و مساحتيا حوالي 

 اإلمكانيات المادية و البشرية: .0.0.0 

 وىي السير الحسف ليذه المكتبة كما أنيا تجمب القارغ لمقراءة و المطالعة.

 :اإلمكانيات المادية 

رؼ  50جياز قدـ مف طرؼ دار الثقافة، أما بالنسبة لمرفوؼ فيوجد 36جياز حاسب منيا 46 -

 09كرسي كما تحتوؼ المكتبة عمى  274طاولة إعالـ ألي وحوالي 47حديدؼ وخشبي ويوجد كذلؾ

 طاولة. 36خزانات وتحتوؼ كذلؾ عمى

 يوجد ختـ خاص بالجرد وختـ خاص بالممكية. -

 نسخ. آلة 02آلة طباعة  07ليا  -

 :اإلمكانيات البشرية 



 
75 

 المدير المكمف بالتسيير -

 المساعد وحارس ليمي.  -

 ثالثة عماؿ مف عقود ما قبل التشغيل. -

 خمسة عماؿ مف دار الثقافة. -

 خمسة عماؿ مف دار البمدية. -

 :القانون الداخمي. 0.0

صاحبيا لمعقوبة و يتمثل أؼ مكتبة ليا قانوف داخمي يعمل عمى تنظيميا و أؼ مخالفة لو تعرض 

 القانوف الداخمي لمكتبة البمدية لوالية مستغانـ في االتي:

 تقديـ بطاقة القارغ عند الدخوؿ إلى المكتبة. -

 تقديـ بطاقة القارغ و بطاقة التعريف الوطنية عند اإلعارة الخارجية. -

 لمدة أسبوع. 02عدد الكتب المسموحة لإلعارة  -

 ساعة. 48ة يجب إبالغ مصمحة في مدة ال تتعدػ في حالة ضياع البطاق -

بطاقة المكتبة شخصية في حاؿ استعماليا مف طرؼ شخص أخر تنتزع منو البطاقة بصفة  -

 نيائية.

 عدـ إخراج الكتب مف القاعة، في حاؿ ما إذا تعمد ذلؾ يتـ سحب بطاقتو. -
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األكل و الشرب و التدخيف. أؼ ممنوع الكالـ بصوت مرتفع و أيضا استعماؿ اليواتف النقالة  و  -

 تجاوز يؤدؼ بصاحبو حسب درجة الخطورة إلى:

 .دعوة إلى مغادرة القاعة في الحيف 

  اشير أو في بعض الحاالت نيائيا. 3المنع مف الدخوؿ لمدة 

  تعويض الكتاب في حالة ضياعو أو تمزيقو بنفس العنواف االصمي إف أمكف أو عنواف

 مقارب لمعنواف األصمي.

 و السبت العمل : تفتح المكتبة يوميا ما عدا الجمعةأياـ 

 أوقات العمل :

 12:00إلى غاية  08:00الفترة الصباحية مف الساعة 

 16:30إلى غاية  13:00الفترة المسائية مف الساعة 
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     والية مستغانـ العديد مف النشاطات الفنيةلخضرة تنظـ مكتبة بمدية   نشاطات المكتبة:. 0.0

و التربوية و اإلبداعية عمى مدار السنة، و الجدوؿ االتي يمثل بعض النشاطات التي أقيمت 

 . 2016-2015بالمكتبة سنة 

 النشاط التاريخ الرقـ

 اليـو الوطني لمشييد 18/02/2017 01

 عيد المرأة 08/03/2017 02

 عيد الشجرة 21/03/2017 03

 يـو العمـ 16/04/2017 04

 أهداف مكتبة البمدية: .0.0

 -      تيدؼ بشكل أساسي إلى إتاحة فرصة الثقافة المستمرة لمجميور في جو حر دوف مقابل. -

 ختيار وتنظيـ مصادر المعمومات المختمفة وجعميا في متناوؿ القراء عند الحاجة.ا

تشجيع المواطف عمى المطالعة وارتياد المكتبة لإلفادة مف مصادرىا المتعددة ألغراض الفكرة  -

والثقافة، مما يساىـ بطبيعة الحاؿ في رفع مستواىـ العممي والثقافي ويجعميـ أكثر فعالية في 

 المجتمع.
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لنظر عف أجناسيـ تقديـ الخدمات المكتبية والمعموماتية المختمفة لكافة فئات المواطنيف وبغض ا -

 و أعمارىـ ومستوياتيـ االجتماعية واالقتصادية والتعميمية.

 المساىمة بشكل فعاؿ في حل بعض المشكالت االجتماعية. -

المساىمة في رفع المستوػ الوظيفي لألفراد مف خالؿ اطالعيـ عمى أحدث ما كتب في  -

 مجاالت عمميـ واختصاصاتيـ.

ف خالؿ تقديـ العروض السنيمائية والمسرحية والموسيقية، ومعارض رفع المستوػ الفني لألفراد م -

 لمرسـ وغيرىا مف النشاطات الفنية والموجية.

المساىمة في حل مشكمة الفراغ لدػ المواطنيف واستغالؿ ىذا الوقت في القراءة والمطالعة  -

 واألنشطة الموجية المفيدة.

تتعمق بالبمدة أو المدينة والتعاوف مع المؤسسات  جمع وحفع المطبوعات والوثائق والدراسات التي -

 .األخرػ في البيئة المحمية في ىذا المجاؿ
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 تفريغ البيانات المتحصل عميها و تحميل االستبيان :. 0

 المعمومات الشخصية:

 يمثل توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس. 0الجدول رقم 

 

 

 

 

التحميل و  التعميق :

حسب أفراد العينة التي قمت بدراستيا و التي توزعت بنسبتيف متقاربتيف  1يبيف الجدوؿ رقـ 

  باعتبار أف المكتبة عامة و ىي لكافة شرائح المجتمع.

 42% 58% 

 ذكر

 أنثى

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %42 00 ذكر

 %58 00 أنثى

 %100 01 المجموع
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 يمثل نسبة جنس أفراد العينة. 0الشكل رقم 

 

 توزيع عينة البحث حسب السن.يمثل  0الجدول 

 

 

 

 

 

التحميل و التعميق  :

الجدوؿ المراحل العمرية التي توضح ف أفراد العينة و قد كانت المرحمة األولى بنسبة  ييبيف ل

ستنتج مف خالؿ الجدوؿ أف أو  %20و المرحمة الثالثة ب %33و تمييا المرحمة الثانية  47%

 نسبة المرحمة األولى ىي أعمى و ذلؾ نظرا لكونيـ أغمب أفراد ىذه الفئة.

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %47 00 19إلى  16مف 

 %20 00 25إلى  19مف 

 %33 01 فما فوؽ  25مف 

 %100 01 المجموع
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 يمثل نسبة السن ألفراد العينة. 0لشكل رقم ا

 يمثل توزيع عينة البحث حسب مستوى الدراسي. 0الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 لتحميل و التعميق :

ومف   %47الجدوؿ أعاله يمثل المستوػ المدرسي ألفراد العينة حيث جاء المستوػ الثانوؼ بنسبة 

و تقدر  األساسيو أخيرا نسبة المستوػ  %33كانت النسبة متوسطة و تقدر ب  الجامعييفحيث 

و بالنسبة لممستوػ الثانوؼ كبيرة نظرا لكونيـ مقبميف عمى امتحاف الشيادة البكالوريا مما  %20ب 

 يساعدىـ عمى التحصيل الدراسي.

47% 

20% 

33% 

 19إلى  16من 

 25إلى  19من 

 فما فوق 25من 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %20 12 أساسي

 %47 00 ثانوؼ 

 %33 20 جامعي

 %100 60 المجموع
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 يوضح المستوى الدراسي ألفراد العينة. 0الشكل رقم 

 العمومية.المحور األول : الوسائل التكنولوجيا في المكتبة 

 يمثل تردد القراء عمى المكتبة. 0الجدول رقم 

 

 

 

 

 التحميل و التعميق:

  %82مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف نسبة القراء بالنسبة المتردديف عمى المكتبة تقدر ب ي يتبيف ل

فيي تتمثل في عدـ وجود  %18 فيي نسبة كبيرة وىذا راجع لإلمكانيات المتوفرة بيا أما النسبة

 الرغبة في المطالعة أو القراءة وىذا الرتباطيـ بأمور أخرػ.

20% 

47% 

33% 

 أساسً

 ثانوي

 جامعً

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %82 00 نعـ

 %18 00 ال

 %100 01 المجموع
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 يمثل نسبة تردد القراء عمى المكتبة.  0الشكل  رقم 

 

 يمثل توفر وسائل التكنولوجيا بالمكتبة. 0الجدول رقم 

 

 

 

 

التحميل و  التعميق:

منيـ  %58مف خالؿ نتائج الجدوؿ يتضح أف ىناؾ تقارب في إجابات القراء حيث أف نسبة 

يؤكدوف أف الوسائل التكنولوجيا المتوفرة في المكتبة تمبي احتياجات مستعممييا مف كل الفئات و 

ىذا يفسر قدرة  إدارة مكتبة البمدية عمى تغطية احتياجاتيـ و كذلؾ حرصيـ عمى توفر ميزانية 

توفره  مخصصة مف أجل توفير ىذه الوسائل التكنولوجية في حيف نسبة مف القراء يروف أف ما

82% 

18% 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %58 35 نعـ

 %42 25 ال

 %100 60 المجموع
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المكتبة مف ىذه الوسائل غير كاؼ الحتياجات القراء خاصة مع تزايدىـ مع كثرة التطورات الحديثة 

 كما ىو موضح في الشكل األتي.

 

 يمثل توفر الوسائل التكنولوجيا في المكتبة. 0الشكل رقم 

 يمثل اعتماد القراء عمى نوعية الوسائل. 0الجدول رقم 

 

 

 

 

التحميل و  التعميق:

كانت كبيرة جدا حيث يعتمد أغمبية القراء في القراءة و   %82نالحع مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة  

التثقيف عمى الوسائل التكنولوجيا  و ىذا راجع إلى سيولة إيجاد المعمومات و بأقل جيد و وقت 

وىي نسبة قميمة جدا يعتمدوف عمى و سائل تقميدية وىذا راجع إلى  %12عمى العكس فيناؾ نسبة  

 كنولوجيا و أيضا إيجاد صعوبات في استخداميا .عدـ معرفة استخداـ الوسائل الت

58% 

42% 

 نعم

 ال

 المئوية النسبة التكرارات اإلجابات

 %82 49 وسائل التكنولوجيا

 %12 11 وسائل التقميدية

 %100 60 المجموع
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 يمثل نسبة اعتماد القراء عمى الوسائل. 6الشكل رقم 

 يمثل المصادر األكثر استخداما بالنسبة لمقراء. 0الجدول رقم 

 

 

 

 

 

التحميل و  التعميق:

يستعمموف المصادر و المتمثمة في  %48مف خالؿ الجدوؿ نستنتج أف نسبة القراء و تقدر ب 

كتب إلكترونية وىذا راجع إلى الوصوؿ السريع إلى المعمومة و أيضا استخداما المواقع االلكترونية 

82% 

12% 

 وسائل التكنولوجٌا

 وسائل التملٌدٌة

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %10 06 أقراص مضغوطة

 %48 29 كتب إلكترونية

 %42 25 مواقع إلكترونية

 %100 60 المجموع
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فاستخداميا كاف كثير مف جية القراء و أخيرا األقراص المضغوطة مثل  %42و تقدر نسبتيا ب

CD  و ىي نسبة ضئيمة جدا. %10و تقدر نسبتيا ب 

 

 

 يمثل نسبة المصادر األكثر استخداما من قبل قراء المكتبة. 0الشكل رقم 

 يمثل رأي القراء في استخدامهم لموسائل التكنولوجية. 0الجدول رقم 

 

 

 

 

10% 

48% 

42% 

 ألراص مضغوطة

 كتب إلكترونٌة

 موالع ألكترونٌة

 النسبة المئوية راتالتكرا اإلجابات

 %83 50 ضرورية

 %17 10 غير ضرورية

 %100 60 المجموع
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  التعميق: التحميل و

مف خالؿ الجدوؿ أعاله نسبة استخداميـ لموسائل التكنولوجية في ىذه المكتبة ضرورية و  ييتبيف ل

وىذا راجع إلى سيولة الحصوؿ عمى المعمومات لثقافتيـ  في أقل وقت و جيد و  %83تقدر ب

بالنسبة لمقراء إف استخداماتيـ غير  %10أيضا نقص الكتب المرجعية و عمى العكس فيناؾ نسبة 

 مفيدة و ىذا راجع إلى المصداقية في معمومات الموجودة بيذه الوسائل.

 

الشكل   0رقم 

نسبة رأي  يمثل 

في  القراء

 استخدامهم لموسائل تكنولوجيا

 يمثل أسباب التي تدفع القارئ لمبحث بالوسائل المكتبة 0الجدول رقم 

83% 

17% 

 ضرورٌة

 غٌر ضرورٌة

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات
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 التحميل و التعميق:

الجدوؿ أف كال مف النسبة المتعمقة باألسباب التي تدفع القراء الستخداـ الوسائل الحع مف خالؿ أ

التكنولوجية متقاربة لدرجة التكافؤ و ىذا ناتج عف تقارب مفيـو احتماالت المقدمة و ىناؾ مف يرػ 

 أف ىناؾ العديد مف االسباب التي تدفع بيـ لمبحث في الوسائل التكنولوجية الموجودة بالمكتبة

 

 يمثل نسبة األسباب التي تدفع لمقارئ باستخدام التكنولوجيا. 0الشكل رقم 

 المحور الثاني: استخدامات التكنولوجيا الحديثة في المكتبات المطالعة العمومية.

37% 

35% 

 جودة المعلومات 28%

السرعة فً أٌجاد 
 المعلومات

 أخرى

 %37 00 جودة المعمومات

 %35 20 السرعة في أيجاد المعمومات

 %28 00 أخرػ 

 %100 01 المجموع
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 لوجيا يغنيهم عن وسائل التقميديةيمثل استخدام القراء لموسائل التكنو  01الجدول رقم  

 

 

 

 

ىناؾ نسبة متقاربة بيف إجابات القراء بالنسبة الستخداميـ لموسائل التكنولوجية  لتحميل و التعميق:ا

فالبعض منيـ يروف أف استعماليـ لموسائل التكنولوجية ال يغنييـ عف الوسائل التقميدية و تقدر 

يروف أف الوسائل  %42ألف كال مف الوسائل متوفراف بيذه المكتبة و نسبة  %58نسبتيا ب 

التكنولوجيا تغنييـ عف الوسائل التقميدية وذلؾ ألنيـ يستطيعوف الحصوؿ عمى المعمومات في أؼ 

وقت عمى  غرار المكتبة .

 

يمثل نسبة   01الشكل رقم 

 التقميدية.استخدام القراء لموسائل التكنولوجية يغنيهم عن الوسائل 

 يمثل درجة التحكم في الوسائل التكنولوجية. 00الجدول رقم 

42% 

58% 

 نعم

 ال

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %42 25 نعـ

 %58 35 ال

 %100 60 المجموع
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التحميل و  التعميق:

يؤكدوف قدرتيـ عمى التحكـ في ىذه الوسائل في  %35مف خالؿ النتائج المتوصل إلييا نجد نسبة 

ينفوف تمكنيـ مف استخداـ ىذه الوسائل التكنولوجية وىذا راجع حسب رأييـ  %15حيف أف نسبة 

إلى عدـ تمفييـ دورات تكوينية في مسارىـ الدراسي أو التعميمي و تدريبية عمى استخداـ ىذه 

مف القراء   %10عممية التثقيفية بينما تؤكد نسبةالوسائل و ىو سبب لعزوفيـ عف استخداميا في ال

عمى التحكـ في ىذه الوسائل التكنولوجية وىي متوسطة أؼ أف لدييـ معمومات عامة مف تمكنيـ 

 مف استعماؿ بعض ىذه الوسائل التكنولوجية 

 
58% 

17% 

25% 

 جٌدة

 متوسطة

 ضعٌفة

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %58 00 جيدة

 %17 01 متوسطة

 %25 00 ضعيفة

 %100 01 المجموع
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 يمثل نسبة تحكم القراء لموسائل التكنولوجية. 00الشكل رقم 

 التكنولوجية يساعد في العممية التثقيفية.استخدامات  00الجدول رقم 

 

 

 

 

أشار الجدوؿ المرافق    التحميل و التعميق:

مف القراء يروف أف استخداـ الوسائل التكنولوجية يساعدىـ في العممية  %47أعاله أف نسبة 

التثقيفية و تدعيـ ثقافتيـ حيث تساىـ حسب رأييـ في تقميص الوقت و الجيد عند الحصوؿ عمى 

أف ىذه الوسائل لـ تضف شيئا  %13المعمومات التعميمية و التثقيفية في حيف نرػ أف نسبة 

فية نظرا لألمية المعموماتية التي بعاني منيا الكثير مف القراء و جيميـ حسب رأييـ إلى عممية تثقي

 التاـ بكيفية استخداميا.

 

 يمثل نسبة استخدام التكنولوجيا يساعد في العممية التثقيفية. 00الشكل رقم 

78% 

22% 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %78 47 نعـ

 %22 13 ال

 %100 60 المجموع
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 .يمثل درجة اعتماد القراء عمى الوسائل التكنولوجية في التثقيف 00الجدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %57 00 ةكمي االنترنت

 %27 00 متوسطة

 %17 01 منعدمة

 %100 01 المجموع
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 التحميل و التعميق:

 %60 00 كمية الوسائط المتعددة

 %28 00 متوسطة

 %18 00 منعدمة

 %100 01 المجموع

 %00 11 كمية السمعي البصري )التمفاز(

 %100 01 متوسطة

 %00 11 منعدمة

 %100 01 المجموع
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و         بالنسبة ليدا الجدوؿ يؤكد أف نسبة اعتماد القراء عمى الوسائل التكنولوجية في التثقيف 

مف القراء يعتمدوف  %57التعميـ يختمف باختالؼ الوسيمة، فالوسيمة األولى ىي االنترنت فنسبة 

عمى االنترنت بنسبة كمية لما ليا مف فائدة في عممية التثقيفية  و تعميمية و نظرا لإلمكانيات التي 

يستخدمونيا بدرجة قميمة  %17بدرجة متوسطة و نسبة  %27تممكيا ىذه الشبكة العالمية و نسبة 

ط المتعددة بصفة متوسطة بنسبة لعدـ وجود الحاجة في استخداميا فيما يعتمد القراء عمى الوسائ

ألنيا تساعد المثقفيف عمى إزالة الغموض و تقريب الصورة بشكل أوضح بالنسبة ليـ و  28%

بدرجة قميمة نظرا  %18و بنسبة       %60ىناؾ مف يعتمد عمييا بدرجة كمية وذلؾ بنسبة

لتمفزيوف فكانت نسبة القتصار استخداميا عمى بعض المواد ، أما فيما يخص اعتماد القراء عمى ا

 .قميمة جدايؤكدوف عمى درجة اعتمادىـ عميو بنسبة  100%

 االنترنت

 

 

 الوسائط المتعددة

57% 27% 

17% 

 كلٌة

 متوسطة

 منعدمة
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 السمعي البصري )التمفزيون( 

 

 يمثل نسب اعتماد القراء عمى الوسائل التكنولوجية في التثقيف. 00الشكل رقم 

 

 

 

 يمثل صعوبات استخدام الوسائل التكنولوجيا من طرف القراء. 00الجدول رقم  

60% 
28% 

18% 
 كلٌة

 متوسطة

 منعدمة

0% 

100% 

0% 

 كلٌة

 متوسطة

 منعدمة

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابات
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 التحميل و التعميق

مف القراء و الباحثيف نفوا وجود صعوبات تعارضيـ  %18الحع أف نسبة أمف خالؿ ىذا الجدوؿ 

في استخداـ الوسائل التكنولوجية و ىذا يعود الستخداميـ ليا خارج المكتبات و المؤسسات 

مف القراء أكدوا مف وجود  %82العمومية مثل المقاىي و أيضا في البيت ،في حيف أف نسبة  

أىـ وأكبر المشاكل التي تواجو الباحث الوسائل التكنولوجية و  صعوبات تعترضيـ في استخداـ ىذه

وىذا راجع ربما إلى عدـ تمقييـ  %37في استخداـ الوسائل التكنولوجية ىي مشاكل تقنية بنسبة 

تكوينا إضافة إلى عدـ تمقييـ دورات تدريبية عمى استخداـ ىذه الوسائل، تمييا مباشرة مشاكل لغوية 

ربما إلى عدـ تمقييـ المغة المستعممة في الجياز في حيف أكدت نسبة  وىذا راجع %30بنسبة 

مف القراء أف المشاكل التي تعترضيـ عند استخداـ الوسائل التكنولوجية ىي نفسية والسبب  15%

 %30 00 لغوية نعـ

 %37 00 تقنية

 %15 10 نفسية

 %82 00  نعـ المجموع

 %18 00  ال

 %100 01  المجموع
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في ذلؾ يعود إلى خوفيـ مف التعامل مع التكنولوجيا وأيضا خوفيـ مف تمف وحدوث خمل ليذه 

 األجيزة عند استعماليا.

 

 في حالة اإلجابة ب نعـ

 

 يمثل نسبة صعوبات استخدام الوسائل التكنولوجيا من طرف القراء. 00الشكل رقم 

 

 

 التكنولوجية في العممية التثقيفية عند القراء. يمثل تأثير الوسائل: 00الجدول رقم 

82% 

18% 

 نعم 

 ال

30% 

37% 

15% 

 لغوٌة

 تمنٌة

 نفسٌة
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التحميل و  التعميق:

الجدوؿ أف تأثير  يوضح ىذا 

الوسائل التكنولوجية عمى العممية التثقيفية كاف إيجابيا وىذا ما تبينو النسبة أعاله و المقدرة ب 

وىذا يعود الدور الكبير الذؼ تمعبو ىذه الوسائل في تطوير العممية التثقيفية ة تحسيف عممية  52%

و يرجع ذلؾ إلى اعتماد القراء عمى  %20اإلستعاب أما تأثير ىذه التكنولوجيا سمبا فكانت نسبتو 

في ىذه الوسائل لتثقيفيـ و إنجاز أعماليـ دوف بذؿ جيد و عدـ تكميف أنفسيـ عناء البحث 

 %28المراجع التقميدية و ترػ نسبة مف القراء فتمثل معظميـ في تالميذ و جامعييف و المقدرة ب 

أف ىذه الوسائل لـ تحدث أؼ تغيير في العممية التثقيفية و يعود ىذا إلى أنيا لـ ترقى إلى 

 التطمعات المنتظرة.

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %52 00 ابجابي

 %20 00 سمبي

 %28 00 تغييرلـ يحدث 

 %100 01 المجموع



 
99 

 

 التثقيفية عند القراء. يمثل نسبة تأثير الوسائل التكنولوجية في العممية 00الشكل رقم 

 :المحور الثالث: دور االنترنت في تثقيف القارئ 

 يمثل مساهمة االنترنت في ثقافة القارئ. 00الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

20% 

28% 

 ابجابً

 سلبً

 لم ٌحدث تغٌٌر

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %72 00 نعـ

 %28 00 ال

 %100 01 المجموع
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 التحميل و التعميق:

الحع مف خالؿ الجدوؿ أعاله اف ىناؾ نسبة كبيرة جدا ترػ أف مساىمة االنترنت في التثقيف أ

يندرج ضمف ربح الوقت و التحصيل الثقافي و التعميمي و التقميل مف الجيد و كثرة المعمومات في 

وىي نسبة عالية عمى العكس فإف بعض القراء يروف أف  %72مختمف المياديف و تقدر نسبتيا ب 

 االنترنت ليست مساىمة في تثقيف القراء.

 

 يمثل مساهمة االنترنت في ثقافة القارئ. 00الشكل رقم 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

 نعم

 ال
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 .يمثل درجة الثقة في مصادر المعمومات التي تنشر عمى مواقع االنترنت 00 الجدول رقم

 

 

 

 

 

التحميل و  التعميق:

الحع أف درجة الثقة مف مصادر المعمومات عمى مواقع االنترنت متوسطة أمف خالؿ الجدوؿ  

مما يدؿ عمى أف المصادر الموجودة باالنترنت ال تقدر احتياجات  %42حيث بمغت نسبتيا حوالي 

و القراء       مف المبحوثيف  %33القراء مف المعمومات بالقدر المطموب في حيف نجد نسبة 

يؤكدوف أف درجة الثقة مف المصادر الموجودة في االنترنت عالية و قيمة في تمبية احتياجات 

مف أفراد العينة بأف درجة الثقة في ىذه  %25المعموماتية و العممية و في األخير نرػ نسبة 

 نترنت.المصادر عديمة و ىذا راجع لعدـ معرفتيـ الكثير مف المواقع الموجودة عمى مواقع اال

 

33% 

42% 

25% 

 عالٌة

 متوسطة

 منعدمة

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات

 %33 01 عالية

 %42 00 متوسطة

 %25 00 منعدمة

 %100 01 المجموع
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 يمثل نسبة درجة الثقة في مصادر المعمومات التي تنشر عمى مواقع االنترنت. 00الشكل رقم 

 يمثل أغراض استخدام االنترنت. 00الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 التحميل و التعميق:

الحع أف استخداـ االنترنت أصبح ضرورؼ في المجتمع حيث أكدت نتائج أمف خالؿ الجدوؿ 

و  %85الجدوؿ أعاله أف الغرض مف استخداـ االنترنت ىو مف اجل التثقيف و التعميـ بنسبة 

أف مف القراء  %32كذلؾ الغرض مف استخداميا ىو مف اجل إنجاز البحوث بينما تؤكد نسبة 

الغرض مف استخداـ االنترنت ىو مف أجل االتصاؿ و التعارؼ و توسيع الفكر و الحوار و ىناؾ 

 ترػ بأف الغرض مف استخدامو ىو لمتسمية و الترفيو . %27نسبة قميمة نوعا ما و تقدر ب 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %58 35 تثقيف و تعميـ

 %27 16 تسمية و ترفيو

 %32 19 أغراض أخرػ 

 %100 60 المجموع
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 يمثل نسبة أغراض استخدام االنترنت. 00الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

عمى شبكة االنترنت عمى أنها مصدر من مصادر يمثل اعتماد القراء  00الجدول رقم 

 المعمومات.

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

58% 

27% 

32% 

 تثمٌف و تعلٌم

 تسلٌة و ترفٌه

 أغراض أخرى
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 %53 00 نعـ

 %17 01 اعتباركم االنترنت وسيمة ترفيهية فقط ال

 %12 00 عدم تمكنكم من استخدام االنترنت

 %18 10 عدم توفر االنترنت عمى المعمومات تفيد في التثقيف

 %47 00 مجموع ال

 %100 01 المجموع

 

 التحميل و التعميق :

عمى االنترنت مصدر ىاـ مف مصادر المعمومات و ىذا ما تحتويو  %53أكدت نسبة القراء بنسبة 

و        الشبكة العنكبوتية مف معمومات و مراجع ىامة تساعد القراء مف باحثيف في دراستيـ 

    مف القراء عمى اعتماد االنترنت كمصدر مف مصادر معمومات  %47تثقيفيـ فيما نفت نسبة 

و ىو عدـ تمكنيـ مف استخداـ االنترنت  %18و ىذا راجع ألسباب التالية و السبب األوؿ بنسبة 

و ىذا لعدـ تكوينيـ عمى استخدامو إضافة إلى اعتبارىـ لالنترنت كوسيمة ترفييية فقط و ىذا ما 

و االستغالؿ   اء و يعود ىذا لعدـ المباالة و االىتماـ بيذه الوسيمة مف القر  %17عبر عنو نسبة 

مف القراء بينت عدـ اعتمادىـ عمى االنترنت  %12األمثل و اكتساب المعارؼ و أخيرا نسبة 
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بسبب خموىا مف المعمومات التي تفيد في التثقيف و ىذا لجمميـ لممواقع العممية التي تحتوؼ عمى 

 و دوريات و مجالت .,....الخ.كميات ىائمة مف كتب 

 

 في حالة ال

 

يمثل نسبة اعتماد القراء عمى شبكة االنترنت عمى أنها مصدر من مصادر  00الشكل رقم 

 المعمومات.

 

 يمثل عممية التثقيف هو سبب استعمال االنترنت 01الجدول رقم 

53% 

47% 

 نعم

 ال 

17 

12 

18 
اعتباركم االنترنت وسٌلة 

 ترفٌهٌة فمط

عدم تمكنكم من استخدام 
 االنترنت

عدم توفر االنترنت على 
 المعلومات تفٌد فً التثمٌف
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. 

 

 

و  التحميل 

 التعميق:

 التي جعمت القراء يقبموف عمى استعمالو  توفر االنترنت العديد مف الخدمات أثناء استعمالو و

مف أفراد العينة يستعمموف شبكة االنترنت مف أجل عممية التثقيف و  %82و الحظنا أف نسبة 

إجراء البحوث بسبب ما تمتاز بو مف مزايا متعددة كالسرعة و الدقة باإلضافة إلى أنيا فعالة و 

مف أفراد العينة  %18توفر كل ما تحتاجو مف مصادر المعمومات في وقت قياسي بينما نجد نسبة 

لمحصوؿ عمى المعمومات فقط بل لمتثقيف و التسمية و الترفيو في بعض  ال يستعمموف لالنترنت

 األوقات و أيضا ىناؾ مصادر ورقية ويمكف الحصوؿ عمييا لمبحث عف المعمومة.

 

 يمثل نسبة البحث عن المعمومة هو سبب استعمال االنترنت. 01الشكل رقم

82% 

18% 

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

 %82 00 نعـ

 %18 00 ال

 %100 01 المجموع
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 تكنولوجيا المعمومات.يمثل رأي القراء في مستقبل االنترنت في ظل  00الجدول رقم 

 

 

 

 

 

التحميل و  التعميق:

يتبيف مف خالؿ ىذا الجدوؿ أف مستقبل االنترنت في ظل تكنولوجيا المعمومات يتطور إلى أعمى 

وىناؾ البعض منيـ يروف أنو يبقى عمى  %53مستوػ و ىذا ما أجاب عنو أغمبية القراء نسبة 

وفئة ضئيمة ترػ أف االنترنت  %37وذلؾ بنسبة  حالو دوف أؼ تغيير أؼ أنو يبقى عمى حالو

سبب كونو يقضي عمى اإلبداع و تجميد التفكير و كل ماىو حيوؼ في اإلنساف بنسبة يتراجع ب

10%. 

 

 يمثل نسبة رأي القراء في مستقبل االنترنت في ظل تكنولوجيا المعمومات. 00الشكل رقم 

53% 

10% 

 ٌتطور 37%

 ٌتراجع

 ٌبمى على حاله

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %53 00 يتطور

 %10 10 يتراجع

 %37 00 يبقى عمى حالو

 %100 01 المجموع
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 نتائج الدراسة عمى حسب الفرضيات:. 0

تفسيرىا بما يتالءـ مع معطيات الدراسة بعد تفريغ البيانات المتعمقة باستمارة االستبياف و تحميميا و 

و حاولت مقارنتيا مع الفرضيات المصاغة سابقا لمعرفة  دور الوسائل التكنولوجيا الحديثة في 

 المكتبات العمومية بالنسبة لمقارغ.

 : مكتبة المطالعة العمومية تواكب التطورات الحديثة.الفرضية األولى

أنيا تحققت .وذلؾ مف خالؿ  تالمتعمقة بيذه الفرضية الحظمف خالؿ تفريغ بيانات الجدوؿ 

 المؤشرات التالية:

وىذا راجع إلى تمبية احتياجات مستعممييا مف  %58توفر الوسائل التكنولوجيا الحديثة بنسبة   -

 05كل فئات و ىذا يفسر قدرة إدارة المكتبة عمى تمبية احتياجاتيـ وىذا ما يتضح في الجدوؿ رقـ 

. 

ولسيولة استخداميا مف طرؼ القراء وىذا  %82اعتماد القراء عمى الوسائل التكنولوجية بنسبة  -

 .06ما يتضح في الجدوؿ رقـ 

 استخداـ الوسائل التكنولوجية بالنسبة ليـ ضرورؼ لسيولة التثقيف و الحصوؿ عمى المعمومات  -

 

 

 ة القارغ.: الوسائل التكنولوجية تساىـ في تدعيـ ثقافالفرضية الثانية
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مف خالؿ ما جمعتو مف المعمومات متعمقة بيذه الفرضية و التي انتقيتيا مف قراء ىذه المكتبة ومف 

 خالليا وجدت أف ىذه الفرضية محققة وتتمثل مؤشراتيا في:

ىناؾ نسبة كبيرة بالنسبة لمقراء الذيف بستخدموف االنترنت لمتثقيف و البحث عف المعمومات و   -

 89ص 10ئل التكنولوجية تغنييـ عف الوسائل التقميدية حسب الجدوؿ رقـ استخدامو لموسا

قدرة القراء عمى التحكـ فييذه الوسائل أثناء العممية التثقيفية وتكوف بنسبة جيدة و تقدر نسبتيا  -

و النسبة المتبقية تكوف فييا قدرتيـ عمى التحكـ متوسطة وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ  %58ب 

 90ص 11

داـ التكنولوجيا يساعد في العممية التثقيفية وىذا راجع لوعييـ لمدػ الدور الذؼ تتميز بو استخ -

  %78ىذه الوسائل بنسبة 

ىناؾ العديد مف الصعوبات التي تواجو القراء أثناء إستخداميـ ليده الوسائل و تتمثل في  -

 الصعوبات المغوية و التقنية

عة العمومية عمى تسخير و تجسيد الوسائل التكنولوجية : تعمل المكتبات المطالالفرضية الثالثة

 الحديثة بأنواعيا مف أجل تمبية احتياجات القراء لتثقيفيـ.

 تحققت الفرضية الثالثة وذلؾ مف خالؿ المؤشرات التالية:

وىذا ما تبيف في نتائج االستبياف في الجدوؿ  %72مساىمة االنترنت في تثقيف القارغ بنسبة  -

 ذا راجع لعدـ وجود شبكة االنترنت بيده  المكتبةص وى 16رقـ 
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إعتماد القراء عمى شبكة االنترنت كونيا مصدر مف مصادر المعمومات و أيضا إستعمالو مف  -

أجل الحصوؿ عمى المعمومات و العممية التثقيفية و إجراء دراسات و ىذا راجع لما لما تمتاز بو 

ة إلى أنيا توفر كل ما يحتاجو القراء و ىذا ما يوضحو مف مزايا متعددة كالسرعة و الدقة باالضاف

 .104ص 19الجدوؿ رقـ

و     ىناؾ مف يرػ أف مستقبل االنترنت في ظل تكنولوجيا المعمومات يتطور إلى أعمى مستوػ 

والقميل منيـ يرػ عمى أنو يبقى عمى حالو دوف أؼ تغيير وذلؾ بنسبة  %53ىذا ما توضحو نسبة 

ػ أف االنترنت يتراجع بسبب كونو يقضي عمى اإلبداع و تجميد التفكير و وفئة ضئيمة تر  37%

 107ص21يوضحو لنا الجدوؿ رقـ ما  ذاى .%10كل ماىو حيوؼ في اإلنساف بنسبة 

 

 

 

 

 

 النتائج العامة لمدراسة:. 0

مػػػػػف خػػػػالؿ توزيعي السػػػػتمارة يمكػػػػف تمخػػػػيص النتػػػػائج العامػػػػة لدراسػػػػتي الػػػػتي توصػػػػمت إلييػػػػا 

 :االستبياف وتحميمني لمجداوؿ في
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  توفر مكتبة ميني دمحم "المدعو العفريت" عمى الوسائل التكنولوجيا الحديثة ،و ىذا ما أقره

 و يرجع ذلؾ إلى الحاجة العممية و الثقافية لمثل ىذه الوسائل %58القراء بنسبة 

  التكنولوجية في العممية التثقيفية و كانت بنسبة كبيرة وتمثمت ب اعتماد القراء عمى الوسائل

 و ىذا راجع إلى سيولة إيجاد مايحتاجونو لثقافتيـ و بأقل جيد ووقت. 82%

  يستخدموف معظـ القراء المصادر كميا وتمثمت في الكتب االلكترونية ومواقع إلكترونية

 .CDبنسب متساوية ما عدا األقراص المضغوطة 

 وىذا راجع  %83داـ القراء لموسائل التكنولوجية ضرورية وكانت نسبتيا تقدر ب إف استخ

 إلى سيولة التثقيف و الحصوؿ عمى المعمومات.

  إف األسباب التي تدفع القراء لمبحث عف المعمومات في ىذه الوسائل ىي جودتيا وحداثتيا

 و السرعة في إيجادىا.

 ة دور كبير باعتبار أف التثقيف والحصوؿ عمى أغمبية القراء يروف أف لموسائل التكنولوجي

 المعمومات ىو الدافع األساسي الستخداميـ ليذه الوسائل.

  ال يوجد تفاوت بيف الوسائل التكنولوجية و الوسائل التقميدية ألف معظـ القراء عند استخداميـ

 لموسائل التكنولوجية ال يغنييـ عف الوسائل التقميدية.

 تكنولوجية في العممية التثقيفية أمر ضرورؼ و ذو فائدة و ىذا راجع إف استخداـ الوسائل ال

 لمدور الذؼ تمعبو ىذه الوسائل في دعـ الثقافة.

  أكد كل القراء عمى و جود فرؽ بيف التثقيف بالطرؽ التقميدية و التثقيف باستخداـ الوسائل

ء القراءة و تقريب المفاىيـ التكنولوجية ،لما ليذه األخيرة مؤثرات تساعد في زيادة الثقافة أثنا

 الثقافية و تنويع أساليب الثقافة و تعمـ كيفية التعامل مع التكنولوجيا و زيادة معارفيـ.
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  اعتماد القراء عمى الوسائل التكنولوجية بنسب متفاوتة حيت يعتمدوف عمى االنترنت بدرجة كمية

 و ىذا راجع لعدـ تحكميـ فيو. و أيضا الوسائط المتعددة أما بالنسبة لمتمفزيوف بنسبة قميمة

  و   تقريب أراء القراء عمى التعرض أثناء استخداميـ لموسائل التكنولوجية إلى صعوبات تقنية

نفسية و لغوية و البعض األخر و بنسبة قميمة ال يروف أف ال و جود لمصعوبات أثناء 

 استعماليـ ليذه الوسائل.

 وسائل التكنولوجية في العممية التثقيفية لما ليا مف أجمع معظـ القراء عمى التأثير اإليجابي لم

 قيمة في تحسيف عممية االستيعاب.

  ساىمت االنترنت في التثقيف عمى ربح الوقت و التحصيل الثقافي و التعميمي و التقميل مف

 الجيد و لكثرة المعمومات في مختمف المجاالت و المياديف.

  و     اقع شبكة االنترنت بالنسبة لمقراء متوسطةإف درجة الثقة في مصادر المعمومات عمى مو

 عالية و تكمف في تمبية احتياجات القراء لممعمومات .

 و أيضا استخدامو ذا راجع لغرض التثقيف و التعميـ أصبح االنترنت ضرورؼ بالنسبة ليـ وى

 لالتصاؿ و التعارؼ و توسيع الفكر.

 ومات وىذا ما تبينو أكبر نسبة مف أراء اعتماد القراء عمى االنترنت كمصدر مف مصادر المعم

 القراء و الباحثيف.

  توفر االنترنت عمى العديد مف الخدمات أثناء استخدامو و استعمالو و يمتاز بسيولة الحصوؿ

 عمى المعمومات بدقة.

 .أكد جل القراء عمى تطور مستقبل االنترنت في ظل التكنولوجيا المعمومات 
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 خالصة الدراسة :

و      يذه الدراسة لتسميط الضوء عمى الوسائل التكنولوجية في المكتبة العامة بالقياـ  ارتأيتولقد 

وقد توصمنا إلى أف وجود الوسائل التكنولوجيا في ىذه المكتبة تمبي  ،دورىا في تثقيف القارغ 

       ينة الدراسةالموجية لع استبيافاحتياجات القراء مف حيث ثقافتيـ و ىذا ما وضحتو لنا أسئمة 

 و منيا قد تبيف لنا أف الوسائل التكنولوجيا تعد معيار لمتقدـ و االزدىار و الرقي بيذه المكتبة.

                   األقلأدرجنا بعض االقتراحات و الحموؿ التي رأيناىا مناسبة لمقضاء عمى  األخيرو في 

             المستقبلو التخفيف مف نقاط الضعف التي تعاني منيا ىذه المكتبة لتكوف منارة ثقافية في 

 و إعداد جيل مثقف و قارغ 
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وختاما فإف المكتبة تمثل مظيرا حضاريا و ديمقراطيا بإعتبارىا تقدـ خدماتيا             

مجانا لعموـ المستفيديف دوف تمييز بيف الديف و الجنس و الطبقة مما يعطييا األولوية في 

 التثقيف الذاتي لجميع مواطنييا.

بدور الجامعات المفتوحة كونيا  قـوتميع مراحمو فيي في عصرنا الحالي تواكب حياة الفرد في جو 

تتيح ألفراد المجتمع التثقيف و الحصوؿ عمى المعمومات في شتى صورىا و أشكاليا و مع دخوؿ 

 التثقيف تكنولوجيا المعمومات و الوسائل التكنولوجيا الحديثة ، كما تمعب المكتبة دور المساعد في

 .التربية و التعميـو 

وجيا الحديثة و دورىا في ثقافة قراء المكتبة إذ ال يقاس نجاح و نظرا ألىمية الوسائل التكنول

المكتبة العامة بما فييا مف أوعية و إنما يقاس نجاحيا بعدد روادىا و قراءىا مف المطالعيف 

 و الباحثيف. 

وقد كشفت الدراسة الميدانية التي أجريتيا عمى عينة مف قراء مكتبة البمدية بخضرة لوالية 

عي أىمية دورىا داخل المجتمع بصفتيا حافظة لذاكرة االمة ميما تقادـ الزمف مستغانـ أنيا ت

و خاصة مع روز التكنولوجيا فييا إذ أصبح أغمبية قراءىا يستعينوف بيا، و عميو ندعو إلى 

 اإلىتماـ بمثل ىذه المؤسسات.
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لممكتبات العامة أىمية بالغة في تنمية الثقافة لدػ قراءىا و قد تناولت الدراسة موضوع      
 دور الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تثقيف القارغ بالمكتبات العمومية و مف خالؿ إجراء

دراسة ميدانية بمكتبة بمدية خضرة والية مستغانـ ميني دمحم المدعو العفريت و ذلؾ لمعرفة 
و األساسي ، حيث تناولت  الستراتيجية التي تنتيجيا المكتبة لقياميا بيذا الدور الميـ ا

و أىـ  الدراسة فصميف النظرؼ و التطبيقي فخصص الفصل النظرؼ لمعرفة تكنولوجيا الحديثة
وسائميا و أىميتيا بالنسبة لثقافة القارغ أما الفصل الثاني فخصص لمجانب التطبيقي التي 

 مستوػ المكتبة العمومية لوالية مستغانـ. أجريت عمى 

 :الكممات المفتاحية

 المكتبة العمومية. -القارغ  -التفافة -التكنولوجية الحديثة
 

 

 


