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ةــقدمــم  

 

 أ 

 ة:ـقدمـم

البرامجالتعميميةلمساندةلميمةالتيتعتمدعميياالجامعةتعتبرالمكتباتالجامعيةمنالمرافقا

والتييعتمدعمييافيالعمميةالتكوينيةبالنسبةلمطمبةخاصةبعدانفتاحالجامعةعمىالمحيط

الخارجيبفعلتطورواعتمادالمناىجالتربويةالقائمةعمىاالقتصادالقائمعمىالمعرفةوعمى

أساليب المعتمدة وأشعمىالتعميم التيتيدفإلىجعلمصادرالمعموماتبكلأنواعيا كاليا

 فيالطمبة التطوراتالحديثة وقادرينعمىمجاالتقادرينعمىمواكبة منجية تخصصيم

إنتاجالمعرفةمنجيةأخرى،حيثيسعىالطالبإلىالحصولعمىالمعموماتبأسيلوأسرع

عتبرىذهييحتاجيابحيثتعمميةالوصولإلىالمعموماتالتالطرقالتيتمكنووتسيلعميو

محددألغراضاتخاذالقراراتالستعمالاألخيرةىيالتيتمتمعالجتيالتحقيقىدفمعينأو

المختمفةالمغاتامعيأىميةالمعموماتالتيتصدرفيكللحظةوبكلولقدأدركالطالبالج

ليامندورحيويواستراتيجي ثيرىابالنسبةلالقتصادالوطنيوتنميةوتطويرالمجتمعوتألما

الجامعية المكتبة األساسحاولت ىذا وعل والثقافية واالجتماعية الدراسية حياتو عمى أيضا

التطوراتالتكنولوجيةمنخاللتمبيةاحتياجاتالطمبة،فقدلمتغيراتاالستجابة التيفرضتيا

يةطورتخدماتياوتنوعرصيدىاالمعموماتيوأصبحتتشملعمىالمصادرالورقيةوااللكترون

ومصادر أشكال فتنوع خاصة، والطالببصفة عامة القارئبصفة لخدمة الجيود ىذه وكل

عمىالمعمومات فيحصوليم وسموكاتيم عاداتالطمبة نجدىمالمعموماتأدىإلىتغير إذ

يجمسونأمامشاشاتالحاسبأكثرمننصفساعاتيومومنأجلالوصولإلىالمعمومات،

األساسيألينظاممعموماتفيمؤسسةماوتعتبرالمعموماتمنوشكلالمعموماتالمحور



ةــقدمــم  

 

ب   

والتيالعواملالميمة التيتساعدفيتقديمالمجتمعوتطورهفياتخاذالقراراتعمىاختالفيا

الطالباحتياجاتيتوقفبنجاحياعمىمدىتوافرالمعمومات،بأشكالياوأنواعياالمختمفةلتمبية

يستعينشملىذهالمصادرعمىالنوعالورقيكالكتبوالدورياتمثالالتيالدراسيةوالتعميميةوت

عمىماييمومنمواضيعإلنجازبحوثوالعمميةولموصولبقراءتيابياالباحثعنالمعمومات

لتحقيقأىدافوفيحياتو.

لموصولإلىالمعموماتفيويسمككلالطرقمنيايبحثدائماعنطرقومنفذفيذااألخير

الورقيةأوااللكترونية،فالطالباليمكنواالستغناءعنالمصادرااللكترونيةفيحصولوعمى

لميزاتياالمتعددةفيتخزينواسترجاعالمعمومات.المعموماتوذلك

بمغاتشتىلملليالقدأدركالطالبالجامعيأىميةالمعموماتالتيتصدرفيكللحظةو

واستراتيج حيوي دور من الوطني لالقتصاد بالنسبة وي في وتأثيره المجتمع حياتوتطوير

 والثقافية واالجتماعية فرضتياالدراسية التي لمتغيرات االستجابة الجامعية المكتبة تحاول

ياجاتيمالقرائية.التطوراتالتكنولوجيةفيمجالالنشروارتفاعتكمفتووازديادعددالطمبةواحت

وأصبحيشملعمى وتنوعرصيدىا تطورتخدماتيا، فقد الجامعيةبدأتفيالتغير، فالمكتبة

الحاليىيالتيتوفرالمواد بالمفيوم فينفسالوقتفالمكتبة واإللكترونية المصادرالورقية

تعتمدعمىشبكاتالورقيةوكذلكاإللكترونيةالتينتجتعنتطورالتكنولوجياتالحديثةالتي

المعموماتوكلىذالخدمةالطالبأوالقارئبصفةعامة.

وأخيرامنىذاالمنطمقتناولتىذهالدراسةموضوعسموكالطمبةفياستخدامالمعموماتفي

ىيأنواع وماالطالبباألوعيةالفكريةاىتمامالمكتباتالجامعيةلمحاولةمعرفةكيفيةومدى



ةــقدمــم  

 

ت   

المعموماتا نجازبحوثووأشكال وا  لمنجاحفيدراستو وبحثو مطالعتو منخالل لتييفضميا

وما عممية العممية، لتسييل الجامعية المكتبات أو الجامعة لو وفرتيا التي اإلمكانيات ىي

ميداني، وفصل نظرية عمىثالثفصول الدراسة احتوتىذه المعموماتوقد إلى الوصول

 حيث كالتالي: موضوعاتيا ُوزعت حيث في تمالفصل األولتناولت وقد المنيجي الجانب

ىذاالموضوع،وأبرزتأىميةوأىدافىذهالدراسةاختيارعرضفيوإشكاليةالدراسة،وأسباب

الفرضيات أوآخرثم التيتناولتالموضوعمنجانب والتعريفببعضالدراساتالسابقة ،

تالمنيجلمتبعفيىذهالدراسة.والمصطمحاتالمستخدمةفيىذهالدراسة،وأيضاتناول

حصولالطالبعمىالمعموماتبحيثتطرقتأيضاتناولتموضوعسموكالفصل الثانيوفي

إلىتعاريفوأىميةوخصائصوأنواعالمعموماتوتطرقتأيضاإلىالطرقالتييتبعياالطالب

،المجالت،الدوريات.االنترنيتمنياالكتب،فيالحصولعمىالمعمومات

لحصولالطالبعمىالمعموماتوبعدذلكتناولتالصعوباتثمبعدذلكاألىدافالسموكية

 أما المعمومات. عمى الحصول الطالبفي تواجو التي تناولتالفصل الثالثوالعراقيل فقد

بحيثتطرقتإلىمفاىيمحولالمكتباتالجامعيةثمأىميةوأىدافموضوعالمكتباتالجامعية

أيضاوأنواعال مكتباتالجامعيةثمبعدذلكتناولتالييكلالتنظيميلممكتبةالجامعيةوبعدىا

اآلفاقالمستقبميةلممكتباتالجامعيةوبعدذلكأيضاتوجيتإلىالمشاكلوالعراقيلالتيتواجو

 ليا. التصدي من البد والتي وىو)الجانب التطبيقي( الفصل الثالثأماالمكتباتالجامعية

إلىالتعرفعمىسموكياتالطالبفيبحثيمعنالميدانيفقدتناولتفيىذاالجانبالفصل

باديس بن الحميد عبد بجامعة عينة-مستغانم-المعمومات منيا مدروسة لعينة وتعرضت



ةــقدمــم  

 

ث   

طالبالعموماالقتصاديةبمراحمياالثالثة)سنةأولى،ثانية،ثالثةليسانس(،ومنخاللياقمت

نثمبعدذلكأدرجتالبياناتالتيتحصمتعمييامنإجاباتالطمبةالمبحوثينبتوزيعاستبيا

والدوائر واألشكال والرسومات اإلحصائية الجداول في وعرضيا وتفسيرىا تحميميا تم حيث

ضوء عمى بتفسيرىا قمت الميدانية الدراسة أفرزتيا نتائج الفصل ىذا تضمن كما النسبية،

بعينالقتراحاتاالفرضياتواستخمصتبعض تنوعأشكالاالعتباروالتوصياتألخذ ظاىرة

المعموماتوتوفرىافيالمكتباتالجامعيةوالتشجيععمىاستخدامياوالتسييللمطالبالجامعي

 طرقالوصولإلييا.
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 : اليةـاإلشك

تعتبر المكتبات الجامعية مؤسسة عممية ثقافية تعمل عمى خدمة المجتمع من بين الطمبة   

المعمومات التي  بإعطائيمالجامعيين والباحثين، والى غير ذلك من المستفيدين منيا وذلك 

 أرصدةمن خالل توفير ليم كل الوسائل والطرق من  في دراساتيم وبحوثيم إلييايحتاجون 

التكنولوجيا الحديثة في الحصول عمى المعمومات، ولتسييل  إدخال إلى إضافةمعمومات و 

 استخداماتيم ليذه الوسائل.

مرفق من  األخيرة، فيذه إليوكما تسعى الجامعة في حد ذاتيا لخدمة المجتمع الذي تنتمي 

مية والتدريسية في المرافق العممية في الجامعة وبدورىا تعتبر مركز بحث في نجاح العممية التعمي

 عنصر ميم يستفيد منو الطالب في بحثو. أنياجميع مراحل الدراسة، كما 

قاعات لممطالعة فقط، بل ىي مؤسسة تربوية  أوفالمكتبة الجامعية ليست مجرد مخزن لمكتب 

الرئيسية ليذه الجامعة التي تسعى لتحقيقيا،  األىدافثقافية تؤدي دورىا التربوي عمى حساب 

فمممكتبة مطمبة ما يساعدىم عمى القيام بالبحوث والدراسة وتحفيزىم عمى االطالع والبحث فتقدم ل

وسائل التكنولوجية الحديثة  إدخالالخدمات لطالب من  أحسندور ىام تمعبو في عرض وتقديم 

الطمبة ودعميم في مجال  إلرضاءومصادر المعمومات المختمفة   أرصدةوتوفير ليم كل 

 .البحوث والدراسات

الذي يستفيد منو الطمبة الجامعيين في تطوير مياراتيم  األساسيكانت المكتبة المنبع  فإذا

وقدراتيم وتحسين سموكاتيم في استخدام المعمومات لمتحصيل الجيد لدراساتيم وتطمعاتيم وىذا 

 التالي: اإلشكالمن خالل الدراسة التي قمت بيا وىي نبرز  إليوما حاولت الوصول 

 ات الطمبة الجامعيين حيال استخدام المعمومات في المكتبات الجامعية؟.ما هي سموك
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 دراسة:ـاؤالت الـتس

 حتياجات الطمبة؟اكيف تساىم المكتبة الجامعية في تمبية  -1

 األساليب والطرق التي يسمكيا الطمبة في الحصول عمى المعمومات؟ماىي  -2

 في الحصول عمى المعمومات؟ ماىي الصعوبات والعراقيل التي تواجو الطالبىل  -3

 الوثائقية؟. باألرصدةماىي الطرق والبرامج التي تقدميا المكتبة الجامعية لمتعريف  -4

 دراسة:ـات الـفرضي

 المكتبة الجامعية دائما لتحقيق وتمبية رغبات المستفيدين_تسعى 1

 تستخدام الطرق الصحيحة تحفز الطالب الجامعي عمى الحصول عمى المعموماا_إن 2

 يعرقل الطالب من الحصول عمى المعموماتوقمة المصادر ربما عدم توفر وسائل البحث  -3

 عمييا. اإلقبالكمما توفرت الخدمات الجيدة بالمكتبة الجامعية كمما زاد  -4

 دراسة:ـال ةـأهمي

 ىذه الدراسة في العناصر التالية: أىميةتنحصر 

بحث العممي في استخدام المعمومات ضرورة دعم الطالب الجامعي عمى االىتمام بال -

 المتنوعة.

في المكتبات  المعموماتندرة البحوث والدراسات التي تناولت سموك الطمبة في استخدام  -

 الجامعية.

الجامعية الجو أو الظروف المالئمة لمطمبة في حصوليم عمى ضرورة توفير المكتبات  -

 مختمف المعمومات.

 و المكتبات الجامعية في تمبية احتياجات الطالب الجامعي.التركيز عمى الدور الذي تمعب -
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 وع:ـوضـار المـاب اختيـأسب

 اختيار ىذا الموضوع. نحصرىا فيما يمي: إلىالتي دفعتني  األسبابىناك مجموعة من 

 الذاتية: األسباب *

 باعتبار الطالب محورىا ونقطة ثقميا.مثل ىذا النوع من الدراسات  إلىميولي  -

الطمبة يعتمدون بكثرة عمى ىذه الوسيمة  أني وميمي الشخصي لمموضوع باعتبار اىتمام -

 المعمومات عند عينة الدراسة واالعتماد عمييا في بحوثيم. أىميةوالتعرف عمى مدى 

 الموضوعية: األسباب*

 قمة الدراسات والبحوث في ىذا الموضوع. -

 لتعمم والدراسة والبحوث.المعمومات ودورىا في حياة الطالب في ا أىمية إبراز -

 دور المكتبات الجامعية في توفير المعمومات وتمبية احتياجات الطمبة المتعددة. -

 .أىدافولممعمومات المتعددة لتحقيق  واألمثل األحسنتحفيز الطالب عمى االستخدام  -

 دراسة:ـال دافـأه

 التالية: األىدافتحقيق  إلىتسعى ىذه الدراسة 

 مى سموكات الطمبة في استخداميم لممعمومات في المكتبات.محاولة التعرف ع -

ثراءالتعرف عمى كيفية مساىمة المكتبات الجامعية في توفير المعمومات لمطمبة  - رصيدىم  وا 

 الوثائقي.

 .أبحاثيمالمعمومات التي تخدم الطمبة الجامعيين في  وأشكال أنواعتحديد  -

  معي.التذكير بدور المطالعة لدى الطالب الجا -

 نهجية الدراسة:م
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  _ المجال المكاني:

ىو المكان الذي أجريت فيو الدراسة الميدانية والذي طبقت عميو أدوات البحث، وبناءا عمى 

موضوع البحث فقد تمركز المجال الجغرافي لمدراسة عمى مكتبة العموم اإلقتصادية لجامعة عبد 

 الحميد بن باديس مستغانم. 

 _ المجال الزمني:

 (.2017 -2016الوقت الذي استغرقتو الدراسة الميدانية )ىو  

 _ المجال البشري: 

إقتصرت عمى عينة من طمبة العموم اإلقتصادية بكمية العموم اإلقتصادية والتجارية بجامعة عبد 

 الحميد بن باديس بمراحميا الثالثة ) سنة أولى، ثانية، ثالثة، ليسانس(

 ــ مجتمع الدراسة:

عة عبد الحميد بن باديس ونظًرا إلى عدد مجتمع الدراسة محدود والذي بمغ ىما طالب بجام 

عينة، فأخذت منيم عين عشوائية بسيطة التي تعتبر أكثر تمثياًل لمجتمع المدروس منيا  60

   الذكور واإلناث.

 عينة الدراسة:ــ 

لثانية والثالثة (الذين ىم طمبة العموم اإلقتصادية بمستوياتيم الدراسية الثالثة ) السنة األولى وا

  يمثمون عينة ىذه الدراسة.
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  المنهج المستخدم في الدراسة:ــ 

تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يستخدم في دراسة األوضاع 

الراىنة لمظواىر من حيث خصائصيا وأشكاليا وعالقاتيا والعوامل المؤثرة في ذلك وىذا يعني 

منيج الوصفي ييتم بدراسة حاضر الظواىر واألحداث مع المالحظة انو يشمل في كثير أن ال

من األحيان عمى عمميات تتبنى المستقبل واألحداث التي يدرسيا، ويستخدم المنيج الوصفي في 

وعمى ىذا األساس ييتم بدراسة األحداث ليذه الظواىر واغمب البحوث  المعمومات جمع 

 كتبات والمعمومات تعتمد عمى ىذا المنيج ) الوصفي التحميمي(. والدراسات في عمم الم

وصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية لعناصر مشكمة أو ظاىرة قائمة لموصول لميعتبر محاولة 

إلى فيم أفضل وأدق وأوضح لمسياسات واإلجراءات المستقبمية الخاصة بيا وعادة ما يمجأ 

بعاد الظاىرة موضع الدراسة. فمن خالل الباحث إلى ىذا المنيج عند معرفت و المسبقة بجوانب وا 

الدراسات السابقة حوليا ينتاب الباحث فضول في معرفة تفاصيل أكثر حول الظاىرة وييدف 

ىذا المنيج إلى توفير البيانات والحقائق عن مشكمة موضوع البحث لتفسيرىا والوقوف عمى 

 .1داللتيا

 

 

 

 

                                                                 
قتصادية . ط -الرفاعي، أحمد حسين. مناىج البحث العممي -1 ، 2007، عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع، 5تطبيقات إدارية وا 

 .54ص
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 :أدوات جمع البيانات ـــ

 مالحظة:ال

ىي عممية مراقبة أو مشاىدة لسموك الظواىر والمشكالت واألحداث ومكوناتيا المادية والبيئية 

تجاىاتيا وعالقاتيا، بأسموب عممي منظم ومخطط وىادف بقصد التفسير  ومتابعة سيرىا وا 

بية وتحديد العالقة بين المتغيرات، والتنبؤ بسموك الظاىرة وتوجيييا لخدمة أغراض اإلنسان وتم

 .1إحتياجاتيا

 :اإلستبيان

أداة يستخدميا المشتغمون بالبحوث التربوية عمى نطاق واسع لمحصول عمى حقائق، عمى 

جراء البحوث التي تتعمق باإلتجاىات واآلراء وقد يكون  الظروف واألساليب القائمة بالفعل، وا 

اإلستفتاء في بعض الدراسات او جوانب معينة منيا، الوسيمة العممية الوحيدة المسيرة لتعريض 

دين لمثيرات مختارة ومرتبة بعناية بقصد جمع البيانات الالزمة، إلثبات صدق فرض أو المستفي

 .2نظرية

 ة:ـابقـات السـدراسـال

تناولت الدراسة سموكيات البحث عن المعمومات  :الشهري دراسة منصور بن عمي -1

والحاجات المعموماتية لطالب الدراسات العميا بجامعة الممك سعود: ييدف الكشف عن 

                                                                 
. 2008عميان، ربحي مصطفى. طرق جمع البيانات والمعمومات ألغراض البحث العممي.عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع،  - 1
  .67ص

. 2010يدي، محمد جاسم؛ آالء محمد العبيدي. طرق البحث العممي. عمان: دار ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع، العب - 2
  .133ص
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خصائصيا وتوظيف نتائج الدراسة لرفع مستوى خدمات المعمومات وقد اعتمدت عمى المنيج 

 1.طالب 200الوصفي لعينة  قدرىا 

وقد أظيرت نتائج الدراسة أن ىناك تباينا في سموكيات البحث عن المعمومات لدى طالب 

عمى مصادر الدراسات العميا وحاجاتيم، إلى زيارة المكتبات ومراكز المعمومات لمحصول 

المعمومات، إضافة إلى غياب البرامج التدريسية المتخصصة وحاجاتيم إلى المزيد من الخدمات 

 المكتبية.

وأوصت بضرورة تحقيق التوازن في تنمية مجموعات المكتبة وفق احتياجات التخصصات 

عداد مقرر تدريسي متخصص في استخدام مصادر المعمومات بالمكتبة وتقويمو.  العممية، وا 

التعرف عمى سموكيات البحث عن  إلىتسعى الدراسة حمد بن إبراهيم العمران: دراسة  -2

اإلسالمية المعمومات واستخداميا لدى طالب الدراسات العميا في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 ولتحقيق ذلك تم استخدام المنيج الوصفي معتمدا عمى اإلستبانة كأداة رئيسية لجميع البيانات.

ن أكثر المنافذ ت الدراسة إلى أكثر الدوافع وتوصم وراء البحث ىو التطوير الذاتي لقدراتيم وا 

ن معظميم يفضمون  التي يعتمدون عمييا لموصول إلى مصادر المعمومات ىي االنترنيت وا 

 2استخدام المصادر المطبوعة عمى المصادر اإللكترونية، كما أنيم يعتمدون لمحصول عمى

المواقع اإللكترونية مومات واألحداث في مجال تخصصيم عمى أحدث األخبار والمع

 المتخصصة، كما وجدت أن ىناك استخدام عالي لالنترنيت من قبل أفراد العينة وكذلك أنيم

  يممكون ميارات جيدة في ىذا المجال. كما أن غالبيتيم يعتمدون عمى محرك بحث جوجل
                                                                 

منصور بن عمي، الشيري. سموكيات البحث عن المعمومات والحاجات المعموماتية لطالب الدراسات العميا بالكميات النظرية  -1
.29أطروحة دكتوراه. ص -2009كمية اآلداب  -لرياض: جامعة الممك سعودا -في جامعة الممك سعود: دراسة تحميمة  

 .30منصور بن عمي، الشيري.المرجع نفسو .ص -2
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   (Google)ن أكبر عقبة تواجييم أثناء لموصول إلى المعمومات عمى شبكة االنترنيت وا    

 .1البحث عن المعمومات ىي عدم توفر مصادر المعمومات في مكتبة الجامعة

تناولت الدراسة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس وطالب الدراسات دراسة نادية الصواف:  -3

ايجابية أم نطا لمعرفة ما إذا كانت تمك االتجاىات جامعة طالعميا نحو استخدام المكتبات ب

سمبية تجاه مكتبات البحث، إضافة إلى محاولة تحديد المعوقات التي تعيق أعضاء ىيئة 

التدريس من استخدامات تمك المكتبات، كما حاولت الدراسة التعرف عمى ما إذا كان سموكيم 

 متعمما أم ىناك حاجة إلى التدريس عمى استخدام المكتبة.

لدراسات العميا يرون أن مصادر المعمومات بمكتبات غالبية طالب ا أنوتوصمت الدراسة  

العينة ال تفي بحاجاتيم المعموماتية، كما أنيم يتجيون إلى البحث عن مصادر المعمومات 

بالمكتبة متبعين في ذلك تفقد الرفوف، يمي ذلك استخدام فيرس المكتبة، إضافة إلى أن أكثر 

راسات العميا الرسائل الجامعية ومقاالت طالب الدأشكال مصادر المعمومات التي يستخدميا 

الدوريات والكتب ... الخ، كما توصمت إلى أن طالب الدراسات العميا قد اكتسبوا ميارات 

 البحث والوصول الحر إلى مصادر المعمومات من كثرة ترددىم عمى المكتبة.

المصادر وأوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى تقديم دورات لتدريب المستفيدين وتوفير 

المناسبة في مكتبات الكميات بتخصيص جزء كبير من ميزانية المكتبة لبناء مجموعات الدوريات 

 2.والكتب

 
                                                                 

.30راىيم،العمران.)نفس المرجع(، صحمد بن إب - 1  
دراسة نادية، الصواف. '' اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس وطالب الدراسات العميا نحو استخدام المكتبات بجامعة طنطا:  -2

  .201، ص 2000، 4ميدانية '': مجمة المكتبات والمعمومات العربية. ع
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 تحديـد المفـاهيم والمصطمحـات:

كانت ظاىرية أم غير  سواءبأنو كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد  السموك: _

 .ظاىرية

 _ الطالب الجامعي: 

 :لمحصول عميو. الشيءالسعي وراء  أيمن الطمب  لغة 

 :المعيد في مكان تعميمي معين مثل الجامعة أو الكمية أو ىو كل شخص ينتمي  اصطالحا

والمركز وغيرىا من اجل الحصول عمى العمم وامتالك شيادة معترف بيا من ذلك المكان 

 1 حتى يستطيع ممارسة حياتو العممية فيما بعد تبعا لمشيادة التي يحصل عمييا.

 :إجرائًيا 

 2ىو الشخص الذي يسعى لموصول إلى المعمومات التي يستفاد منيا لغرض البحث.

 :وبتعريف آخر

الطالب الجامعي ىو الذي يتمقى دروس ومحاضرات والتدريس عمى كيفية الحصول عمى 

المعمومات في مؤسسة التعميم العالي لمحصول عمى شيادة جامعية، ونقصد بمفيوم الطالب 

 امعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الذين ينتمون الى كميات العموم االقتصادية .الجامعي بج

                                                                 
 المتاحة عمى الموقع:.الحصول عمى المعموماتـ مصادر 1

www.mawdoo3com   
18/03/2017تاريخ الدخول   

عداد األبحاث والرسائل العمميةفي كتابو  عبد اهلل، محمد الشريف. مناىج البحث العممي: دليل الطالب ـ مزيدة ومنقحة.  3. طوا  2 
.25. ص.2008طربمس: منشورات المجنة الشعبية العامة لمثقافة واإلعالم،    

http://www.mawdoo3com/
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المعمومات ىي حصيمة عممية معالجة وتنظيم البيانات بالشكل الذي يحقق،  _ المعمومات: 

التي تتدفق عبر قنوات  االستجابةىي مجموعة من األفكار وقواعد  أومعرفة الفرد.  إلى إضافة

 1 .االتصاالت

 المكتبات الجامعية: _ 

أو الكميات ىي تمك المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تنشأ، وتمول وتدار من قبل الجامعات 

أو معاىد التعميم المختمفة وكذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع 

 .  2يميةاألكاديمي المكون من الطمبة والمدرسين والعاممين في ىذه المؤسسة األكاد

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

، ص 2000المصري، أحمد محمد. اإلدارة الحديثة: االتصاالت، المعمومات، القرارات. )د. م(: مؤسسة شباب الجامعة، ــ 1
205.  

 انجميزي(. عمان: دار كنوز المعرفة –خالد عبده. الكافي غي مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات) معجم عربي  الصرايرة، -2
.237، ص 2010العممية لمنشر والتوزيع،   
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  :تمهيد

األخيرة عمى بحيث تعرؼ ىذه  تعد المعمومات عنصر ىاـ وضروري بالنسبة لمطمبة الجامعييف،

، فالمعمومات ليا دور فعاؿ المبدعة مف الفكر واألفكار واألعماؿالحقائؽ واالستنتاجات  أنيا كؿ

خبلؿ انو يحاوؿ دائما جاىدا لموصوؿ والحصوؿ عمى المعمومات وذلؾ مف  إذفي حياة الطالب 

 .المعمومات لمقياـ ببحوثو ودراساتو العممية إلىصوؿ األساليب والطرؽ التي يتبعيا في الو 
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 ات:ـومـوم المعمـمفه

ونذكر بعض التعاريؼ  وأنواعيا أشكاليالقد تعددت تعاريؼ مفاىيـ المعمومات بحسب تعدد 

 لممعمومات منيا3

بالحالتيف معا،  أوحاسوبيا  أومعالجة البيانات يدويا  المعمومات ىي المعطيات الناتجة عف-

البيانات في أف عاؿ مف الموثوقية، وتختمؼ المعمومات عف  محدود ومستوىويكوف ليا سياؽ 

رصة التخاذ القرارات بما يتوفر مف تحميؿ كامؿ لمبيانات ومف نتائج ليذا المعمومات تعطي ف

 . 1ت غامضةالبيانات تبقى مجرد معطيا أفالتحميؿ غير 

لممتقى وىي  وفي تخصص عمـ المكتبات والمعمومات3 المعمومات ىي تعبير الحالة المعرفية -

 وىي مرحمة وسطى بيف البيانات  )DATA( والمعرفة ) Knowledgeتكامؿ  أساس( 

استثمارىا  لئلنسافالمعمومات المنتظمة واستخداميا في شيء مفيد بعد معالجتيا وعميو يمكف 

لتوفير محفز  أووالتسمية  واإلعبلـيمكف االستفادة منيا تحت ظروؼ معينة في التعميـ وبالتالي 

 2مفيد وغني التخاذ قرارات في مجاالت عمؿ معينة.

حتى وصوليا  إنتاجيا*وتسير ىذه المعمومات في سمسمة حمقات متصمة ومترابطة منذ لحظة 

 لمعمومات والشكؿ التالي يوضح ذلؾ3المختمفة تعرؼ بدورة ا ألغراضيـمنيا  لئلفادةلممستفيد 

 

 

 
                                                                 

.11، ص 4112العيسى، سمير جماؿ.إدارة مصادر المعمومات و البيانات. عماف3 األكاديميوف لمنشر والتوزيع، -1  
.141، ص4112اف3دار كنوز لممعرفة، بدير، جماؿ يوسؼ. اتجاىات حديثة في إدارة المعرفة والمعمومات. عم- 2  
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 استعمػاؿ المعمومػػات

 

 

 

 

 
 1يمثل دورة المعمومات واستعمالها. (:1)رقم  الشكل

وىي التي تعطي ليا معنى وىي 3 المعمومات ىي ناتج تشغيؿ البيانات أيضا آخروبتعريؼ -

التصنيؼ  بواسطةخاـ وتنظيميا  التي تقـو عمييا القرارات وىي تجميع بيانات باألسستزودنا 

 2.بزوغ المعرفة إلىوالمقارنة وتفسيرىا وتقديميا لبلستخداـ بعد التفيـ العميؽ، حيث يؤدي ذلؾ 

الستعماؿ  أوالمعمومات ىي البيانات التي تمت معالجتيا لتحقيؽ ىدؼ معيف  آخروبمفيـو  -

 أو تفسيرىا أوة بعد تحميميا ليا قيم أصبحبيانات التي  إلىاتخاذ القرارات  األغراضمحدد 

 أوتجميعيا في شكؿ ذي معنى والتي يمكف تداوليا وتسجيميا ونشرىا وتوزيعيا في صورة رسمية 

 3ؿ.شك أيغير رسمية وفي 

 

                                                                 

.111، ص 4112، 4عمياف، ربحي مصطفى.اقتصاد المعمومات.عماف3 دار الصفاء لمنشر والتوزيع.ط- 1  
القييوي، ليث عبد اهلل ؛البلال، زياد كامؿ، ببلؿ محمود الوادي.جودة المعمومات والذكاء االستراتيجي في بناء المنظمات -2

 .11، ص4112مكتبة الحامد لمنشر والتوزيع، المعاصرة،)د.ـ(؛ دار 
 .41، ص 4111الدباس، ريا.المكتبات والنشر االلكتروني. عماف3 دار يافا العممية لمنشر والتوزيع، -3
 .111الشريؼ، عبد اهلل محمد. كيفية تدعيـ مينة التأليؼ والترجمة وتحقيؽ التراث.مجمة المكتبات والمعمومات،ص  -4

إنتاج 
 المعلومة 
 ونشرها

الحصول 
على 

المعلومات 
وتنظٌمها 
 ومعالجتها

خزن 
 المعلومات

استرجاع 
 المعلومات

 المستفٌدون



 

سلوك الطلبة الجامعيين في استخدام المعلومات                        الفصل األول              
 

 30 

لزيادة  إببلغوجاء في مجمة المكتبات والمعمومات تعريؼ المعمومات3 باف المعمومات وسيمة  -

لغموض والجيؿ وذلؾ بعد طرؽ ووسائؿ منيا الكممة ومسح حالة ا لئلنسافالحالة المعرفية 

 أفوبالرغـ  اإلنسافذىف  إلىالحقيقة  أووالصوت وغيرىا مف الوسائؿ التي تعبر وتوصؿ الفكرة 

 أيالبيانات ىي المادة الخاـ لممعمومات  أفالبيانات والمعمومات وجياف لعممة واحدة فانو يقاؿ 

 1معمومة.معالجة لكي تصبح  إلىالمادة تحتاج  أف

 ات:ـومـة المعمـأهمي

 يمي3  كبيرة نذكر منيا ما أىميةلممعمومات 

 في اتخاذ القرار المناسب وحؿ المشكبلت. األساسيتعتبر العنصر  -1

 البحث العممي وتطور العمـو والتكنولوجيا. إثراءليؿ دور بارز في  -4

   2الثقافية  ... الخ.و  واإلداريةكبيرة في مجاالت التنمية االقتصادية  أىميةليا  -2

 والخدماتية. اإلنتاجيةفي جميع المجاالت  األنظمةرفع كفاءة وفعالية  -2

 قاعدة معرفية عريضة لحؿ العراقيؿ التي تواجو المجتمع. إتاحة -1

 ضماف القرارات السميمة في جميع القطاعات وعمى مختمؼ مستويات المسؤولية. -1

 3لحؿ ىذه المشكبلت ووضع سبؿ لبلختيار مف بينيا لمحد توفير الوسائؿ والبدائؿ الحديثة -7

                                                                 

.12، ص 4114افظ. أساسيات عمـ المكتبات والمعمومات.عماف3 األىمية لمنشر والتوزيع. سبلمة، عبد الح -1  
السمراني،إيماف فاضؿ؛أبو عجمية، يسرى احمد. قواعد البيانات ونظـ المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات.عماف3دار  -4

.  11،ص 4111المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،   
.21 -22 -12، ص 4112سف احمد.المعموماتية والبحث العممي.عماف3 دار رضواف لمنشر والتوزيع، الديممي، عصاـ ح -2  
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 مف ىذه الصعوبات في المستقبؿ. 

ومناىجيا  أنواعيامف دعامات البحث العممي في البحوث في مختمؼ  أساسيةتعد دعامة  -1

 المياـ الجديدة. إليجازالبيانات والمعمومات المطموبة  إلىبحاجة 

 .األخرىـ البحث العممي وتطوير العمو  إثراء -2

 تساىـ في بناء استراتيجيات المعمومات عمى المستوى الوطني. -11

 وعمى حؿ المشكبلت التي تواجينا. لآلخريفتساعد المعمومات في نقؿ خبراتنا  -11

وتنسيؽ جيود المجتمع في البحث والتطوير عمى ضوء ما ىو متاح مف  إرشاد -14

 1المعمومات.

 ات:ـومـواع المعمـأن

 ونذكر منيا3 اإلفادةالمعمومات حسب طبيعتيا وحسب طرؽ  عأنواتختمؼ 

مقاؿ والحصوؿ عمى مفاىيـ  أو3 مثؿ قراءة الكتب اإلنمائية أوالمعمومات التصويرية  -1

 وحقائؽ جديدة، الغرض منيا تحسيف المستوى العممي.

 

 

 

 
                                                                 

21_21المرجع نفسو ص سبلمة،عبد الحافظ. 1
 

  412، ص 4111السمراني، إيماف فاضؿ؛ ألزغبي، ىيثـ محمد. نظـ المعمومات اإلدارية. عماف3 دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1
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ز عمؿ عمى حقائؽ تساعده مف انجا اإلنسافالمعمومات االنجازية3 بيذه الطريقة يحصؿ  -4

 مشروع واتخاذ القرار كاستخداـ المستخمصات والمراجع والوثائؽ األخرى التي تعود إلى إكماؿأو 

  العمؿ المطموب وانجازه.

المعمومات التعميمية3 وىذه تتمثؿ في قراءات الطمبة في مراحؿ حياتيـ العممية لممقررات  -2

 والمواد التعميمية. الدراسية

ىي المعمومات التي يتـ تجميعيا عبر الزمف وتتعمؽ بفترات زمنية المعمومات التاريخية3 و  -2 

 سابقة.

اختيارات وتجارب قبؿ تعميميا حوؿ  إلىالمعمومات العممية3 وىي المعمومات التي تخضع  -1

 الموضوع الذي تتعمؽ بو مثؿ المعمومات الفيزيائية، الكيميائية ... الخ.

 واألفكاروالمعتقدات  واآلراءي تعكس االتجاىات 3 وىي المعمومات التاألدبيةالمعمومات  -1

  .بإعدادىاالذيف قاموا  لؤلشخاص

والنظريات والفرضيات تحوؿ العبلقات التي مف الممكف  األفكارالمعمومات الفكرية3 وىي  -7

 توجد بيف عناصر المشكمة. أف

جرائياالمعمومات البحثية3 وىذه تشمؿ التجارب  -1 تيا التي يمكف وبيانا األبحاثونتائج  وا 

 1يكوف ذلؾ حصيمة أفويمكف  اآلخريفمف تجارب  أوالحصوؿ عمييا مف تجارب المرء نفسو 

 
                                                                 

  41ص  4112، 4112، 4ربحي.خدمات المعمومات.عماف3 دار صفاء لمنشر والتوزيع، ط عمياف، مصطفى 1
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 1أدبية أبحاثحصيمة  أوتجارب معممية  

 لممعمومات وىي كالتالي3 أخرى أنواعتوجد  كما

 واألحاديثعف طريؽ المقاءات  أخر إلىالمعمومات الشفيية3 وىي التي تنتقؿ مف شخص  -1

 أوعبر االنترنيت وتكوف عبر جماعات في المجاف والمؤتمرات  أوخبلؿ وسائؿ االتصاؿ  مف أو

 التمفزيونية. األدعية األحاديث

مسجمة عمى الورؽ كما في المراسبلت الشخصية سواء  أيقد تكوف ىذه المعمومات وثائقية  -4

الكتب  أوالمجبلت  مطبوعة مف خبلؿ أوالخارجية وىناؾ معمومات وثائقية منشورة  أوالمحمية 

 وغيرىا. واألرقاـ.وقد تكوف المعمومات عبارة عف مجموعة مف الحقائؽ البسيطة وغيرىا

المعمومات البصرية فيي التي تعتمد عمى حاسة البصر في تمقييا وتتمثؿ في المعارض  أما -2

 2تماثيؿ معينة وكذلؾ العروض وغيرىا.  أوالفنية لموحات 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                                 
  41ص  4112، 4112، 4عمياف، مصطفى ربحي.خدمات المعمومات.عماف3 دار صفاء لمنشر والتوزيع، ط 1

 

.15ص  المرجع السابق.إبراهٌم، هانم عبد الرحٌم. 2  
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 ات:ـومـص المعمـائـخص

 كما يمي3 ونذكرىا آخر إلىتختمؼ خصائص المعمومات  مف شخص 

 إعادةقدرة ىائمة عمى التشكيؿ ) ذات ألنياخاصية التميع والسيولة3 تمتاز بخاصية التميع -1

 بيانية. أشكاؿ أويمكف تمثيؿ المعمومات نفسيا في صورة قوائـ الصياغة( فعمى سبيؿ المثاؿ 

بثيا لمف يرغب في استقباليا مف  أوات محددة )االنتقاؿ الموجو( قابمية نقميا عبر مسار  -4

 .المستفيديف

 أويمكف بسيولة ضـ عدة قوائـ في قائمة  إذقابمية االندماج العالية لمعناصر المعموماتية،  -2

 1تكويف نص جديد مف فقرات يتـ استخبلصيا مف نصوص سابقة.

وضع القيود عمى  إلىوفرة لذا يسعى منتجوىا قابمية ال تكوف سمعة، تتميز المعمومات بال -2

 انسيابيا اخمؽ نوع مف الندرة حتى تصبح المعمومة سمعة تخضع لقوانيف محكمة.

المعمومة نسخ ما يتمقاه مف معمومات بوسائؿ سيره  حيث يستطيع مستقبؿ سيولة النسخ3 -1

 .تشريعات الممكية الخاصة لممعمومات أماـغصة كبيرة لمغاية ويشكؿ ذلؾ 

تقدـ المعمومات انعكاسا صحيحا لمواقع وموثقا فيي درجة صحة المعمومات  أفالدقة3 تعني  -1

في تصوير وتمثيؿ ووصؼ الحالة، المراد نقؿ المعمومات في صورة صحيحة غير مشكوؾ بيا 

 التجميع والتسجيؿ. أخطاءوخالية مف 

  2مف قبؿ المستفيد خبلؿ دورةتكوف المعمومات مناسبة زمنيا لبلستخداـ  أفالتوقيت3 يعني  -7

                                                                 

.44، ص 1994مجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، نبٌل، علً.العرب وعصر المعلومات.الكوٌت: ال - 1 

، كافة حقوق الطبع 2212الرمادي، هانً زكرٌا؛ إسماعٌل، نهال فؤاد.علم المعلومات وتطبٌقاته فً البٌئة الرقمٌة،)د.م(، -2

.19محفوظة للمؤلفٌن، ص   



 

سلوك الطلبة الجامعيين في استخدام المعلومات                        الفصل األول              
 

 35 

 ألجمومع الحدث المطموب رادفة تتكوف م أفيجب  أيمعالجتيا والحصوؿ عمييا  

وىذىالخاصية تتعمؽ بالزمف الذي تستغرقو المعالجة باستخداـ الحاسوب لمحصوؿ عمى 

 معمومات دقيقة والئمة الحتياجات المستفيد في الوقت المناسب.

دوف تفصيؿ زائد  وكاممةمات تكوف شاممة لجميع جوانب الموضوع الشموؿ3 يقصد بو المعمو  -1

  قيمة. أكثرالمعمومات الكاممة  أفمتغيرات حيث  إلى أيضابالمعنى ويتحوؿ الشموؿ  إيجاز أو

الصبلحية3 ىي الصمة الوثيقة بمقياس مبلئمة نظاـ المعالجة الحتياجات المستفيد بصورة  -2

بدرجة الوضوح التي يعمؿ بيا نظاـ  أوموؿ المعمومات جيدة وىذه الخاصية يتـ قياسيا بش

 المعالجة.

 أنظمةالممكف حدوثيا في  األخطاءالتي توفرىا ضد الصحة والكفاية3 يقصد بيا الحماية  -11

 .األخطاءاالتصاالت، وذلؾ لزيادة التوكيد عمى خمو العمؿ مف 

المعمومات، فعمميات جمع  العوائؽ في الحصوؿ عمى إحدىالكمفة3 لممعمومات كمفة وىي  -11

 المعمومات وخزنيا ومعالجتيا واستردادىا وغير ذلؾ تضاعؼ مف قيمة المعمومات.

ويمكف الحكـ عمى مدى  ألجمو أعدتالمعمومات مع الغرض الذي  تتبلءـ أفالمبلئمة3  -14

 ىذه المعمومات عمى سموؾ المستخدميف. تأثيرمبلئمة المعمومات مف خبلؿ كيفية 

 تكوف واضحة ومفيومة لمستخدمييا. أفلة والوضوح3 السيو  -12

بالوسيمة التي يقبميا مستخدـ  أوفي الصورة تقدـ المعمومات  أفالقبوؿ3 بمعنى  -12

   1 المعمومات.

                                                                 
1

)د.م(:دار زهران للنشر عبود،رحٌم؛الصوصاع،احالم فرح.مراكز المعلومات والتوثٌق ونظم معلوماتها.-

 .43-42،ص2213والتوزٌع،
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انو يمكف الوصوؿ )الحصوؿ( عمى المعمومة عندما تحتاجيا  أي3 إليياالوصوؿ  إمكانية -11

 وبالشكؿ الذي تريده.

 .1ليست خيالية( يصعب تحقيقيا أيتكوف واقعية يمكف تحقيقيا ) أف بمعنى3 قابمة لمتحقيؽ -11

وما يتناسب مع متطمباتو مف  إداريتقديـ المعمومات البلزمة لكؿ مستوى  أي3 اإليجاز -17

في المستوى االستراتيجي دوف الخوض في كـ كبير مف  اإليجازمف  ال بد إذالمعمومات 

 المعمومات عف الموضوع.

د بو تقديـ المعمومات بترتيب وتنسيؽ ضمف معايير محددة مسبقا يتـ تعظيـ يقص -11

 .2االستفادة منو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

.21 42 -41، ص 4112العيسى، جماؿ بدير.إدارة مصادر المعمومات والبيانات. عماف3 األكاديميوف لمنشر والتوزيع،  - 1  
-  ، .11 -12، ص4112طو، جابر عاطؼ؛ غريب، اشرؼ نظـ المعمومات لمموارد البشرية.)د.ـ(3 الدار األكاديمية لمعمـو 2
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 3أسفمونمثؿ خصائص المعمومات في الشكؿ الموضح  أف أيضاويمكف 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1(3 يمثؿ خصائص المعمومات.14الشكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 

                                                                 
.32،ص 2214، 2علٌان، ربحً مصطفى. خدمات المعلومات.عمان: دار صفاء للنشر والتوزٌع، ط

1
  

 التوقٌت الدقة

 خصائص المعلومات

 الصالحٌة

 المرونة

 الشمول

إمكانٌة 
ولالوص  

قابلٌة 
 القٌاس

عدم 
 التحٌز

الصحة 
 والكفاٌة

 الوضوح
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 ات:ـومـات المعمـدمـخ

 3أوالالمعمومات وتسعى لتحقيقيا نذكر  إليياىناؾ عدة خدمات تسعى 

 خدمات المعمومات3 -1

 أومراكز البحوث والمكتبات وىي التي تعكس قدرة المكتبة  مرآةخدمة المعمومات ىي  إف

فشؿ المكتبة  أودليؿ نجاح  أنيا أيالمركز عمى توفير المعمومات المناسبة في الوقت المناسب 

المعمومات عمى توفير بعض العناصر مثؿ كفاءة وخبرة القائميف  خدماتالمركز وتعتمد  أو

 فئتيف ىما3 إلى المعموماتعمييا وتنقسـ خدمات 

 خدمات تقميدية3 نذكر منيا باختصار ما يمي3  -أ

 .الداخمي* االطبلع 

 الخدمة المرجعية. *

 .اإلعارة*

 االستنساخ. *

 الترجمة. *

 .الجارية اإلحاطة *

 يمي3  خدمات غير تقميدية )حديثة(3 نذكر منيا ما -ب

 1 البث الراجع. *

 
                                                                 

.32، ص 2214العٌسى، سمٌر جمال.إدارة مصادر المعلومات والبٌانات. عمان: األكادٌمٌون للنشر والتوزٌع، -
1
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 البث االنتقائي لممعمومات. *

 .1البث المباشر لقواعد البيانات العالمية *

 تقدميا المعمومات منيا3 أخرىخدمات  أيضاوىناؾ 

 القتناء.توفير مصادر المعمومات المناسبة لممستفيديف ويقتضي ذلؾ ممارسة التقييـ وا *

كاف مف  إذابمصادر المعمومات المناسبة فما لـ يكف المستفيد وخاصة  اإلحاطةسرعة  *

 الباحثيف.

المعمومات والعمؿ عمى  إلىالحاجات المتغير لممستفيديف تبعا لتغير ظروؼ الحاجة  إدراؾ *

 .2تمبية االحتياجات

يؤدي  أفمعمومات خاطئة  مراعاة الدقة فيما يقدـ مف معمومات حيث يمكف االعتماد عمى *

 ال تحمد عقباه. آثار إلى

 الفكري في منافذ النشر المختمفة. اإلنتاجتبلقي النقص في المعمومات الناتج عف تشتت  *

مبلئمة الحتياجات  األشكاؿ أكثروتقديـ المعمومات في  المغويةالمستفيد عمى تخطي الحوافز  *

مكانياتوالمستفيد   .وا 

 ت المعمومات3وىذا الشكؿ يوضح خدما

 

 

  .3(3 خدمات المعمومات12الشكؿ رقـ )
                                                                 

.32ص  العٌسى، سمٌر جمال. المرجع نفسه.-
1
 

.54، ص2214ات المكتبات الحدٌثة. عمان: دار غٌداء للنشر والتوزٌع، كٌالنً، عزت خٌرت.نظم تطوٌر خدم-
2
  

.25، ص 2213عبود، رحٌم؛ الصوصاع، أحالم فرح.مراكز المعلومات والتوثٌق ونظم معلوماتها.عمان: دار زهران للنشر والتوزٌع، -
3
  

فٌها من معلومات بث ما معالجتها تجمٌع الوثائق  
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 ات:ـومـداف المعمـأه

 نذكرىا في العناصر التالية3 أىداؼىناؾ عدة 

 اإلدارةالعامة، سواء كنا في مجاؿ  أوالظروؼ المحيطة بنا سواء في حياتنا الخاصة  إدراؾ *

 .أخرىفي مجاالت  أو في مجاؿ البحث العممي أوعمى اختبلؼ مجاالتيا ومستوياتيا 

التعبير عمى الظروؼ المحيطة بنا مف تغير، والتعرؼ عمى أبعاد ىذا  يطرأما  إدراؾ *

 .وطبيعتو

غير ذلؾ مف  إلىمعيا  والتأقمـالتعرؼ عمى سبؿ التعامؿ مع التغيرات المحيطة وتطويقيا  *

 البدائؿ المختمفة حسبما تممي ظروؼ الموقؼ.

تنفيذ  بشأنيالمتعامؿ مع التغييرات التي تحيط بنا واتخاذ القرار تحديد البدائؿ المناسبة  *

 القرارات.

نتاجمتابعة نتائج تنفيذ القرارات التي اتخذت ومف ثـ اكتساب مزيد مف الخبرات  * مزيد مف  وا 

 . 1المعمومات

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

. 17، ص 4111كندرية لمكتاب،إبراىيـ، ىانـ عبد الرحيـ. نظـ المعمومات والمجتمع. اإلسكندرية3 مركز اإلس- 1 
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 ات:ـومـى المعمـب عمـالـول الطـرق حصـط

 طرق البحث عن المعمومات: -أ

ؽ ووسائؿ البحث عف المعمومات وذلؾ الختبلؼ الطرؽ وكيفية الحصوؿ عمى لقد تعددت طر 

 المعمومات3

 استخداـ المكتبة واالستفادة مف الخدمات التي تقدميا. -

 مصادر المعمومات. أشكاؿالبحث في مختمؼ  -

 تحدد المعمومة المطموبة. -

 عممية البحث عبر االنترنيت. -

 لبحث.استخداـ الشبكة العنكبوتية في ا -

 عممية جمع المعمومات: -ب

حاؿ فاف ىذه العممية تعتبر عممية  أيةتشمؿ ىذه العمميات عمى سمسة مف الخطوات وعمى 

 إليياالباحث ويمكف تمخيص عممية العثور عمى المعمومات والوصوؿ  أوميمة بالنسبة لمطالب 

 ومعالجتيا فيما يمي3

 المشكمة. أوتحميؿ القضية  -

 ث وماىيتو والمعمومات المطموبة.تحديد مجاؿ البح -

  تحديد مصادر ىذه المعمومات. -

 1 تحديد المكاف المخزف فيو ىذه المعمومات. -

                                                                 

.411 -12 -42 -44، ص 4117راسي، سالي. العثور عمى المعمومات، دليؿ الباحث. القاىرة3 مجموعة النيؿ العربية، - 1 
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 ىذه المعمومات. إلىالوصوؿ  -

 مف المعمومات التي تـ استخبلصيا. التأكد -

 متابعة عمميات البحث والنتائج. -

 ت3والشكؿ التالي يوضح عممية جمع المعمومات عبر االنترني

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .1(3 عممية البحث عبر االنترنيت12الشكؿ رقـ )
 
 
 
 
 
 

                                                                 

.21راسي، سالي.)المرجع السابؽ(، ص  1  

بدء التخطٌط/ 
 التعدٌل

 حفظ النتائج

االستشهاد عند عدم 
أٌة استرجاع  

 سجالت جدٌدة

استرجاع نتائج 
وثٌقة الصلة ٌمكن 

 التعامل معها

 الشروع فً البحث تقٌٌم النتائج
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 ات:ـومـن المعمـن عـة الباحثيـة لمطمبـداف السموكيـألها

عندما تضاؼ  أخرى إلىتعتبر عممية البحث عف المعمومات عممية تطويرية تتغير مف فترة 

مصادر الحصوؿ عمى المعمومات تجعؿ مف تزايد  أفالعمـو والمعارؼ، كما  إلىمعمومة جديدة 

السموكية لمطمبة الباحثيف عف  األىداؼابرز  ولعؿالعمميات  أصعبالحصوؿ عمييا مف عممية 

 المعمومة تتمثؿ في ما يمي3

 المعمومات. إلىالحاجة  إيضاح -

 فيـ كيفية تييئة وتخزيف وتنظيـ المعمومات. -

 تطوير وتنفيذ واستراتيجيات بحث فعالة. -

 استرجاعيا. وأنظمةتحديد واختيار طرؽ البحث المناسب  -

 ىدؼ معيف. إلىتحديد المعمومات بطريقة فعالة لموصوؿ  -

 تحديد عممية البحث عف المعمومات ونتائجيا. -

 3اآلتيلمطمبة يتوقؼ عمى عدد مف العناصر التي تتمثؿ في  األىداؼتحقيؽ ىذه  أف إال

 الحاجة والدافع مف المعمومات. -

 الحقائؽ التي تؤثر في استجابة الفرد لتوجيو لمحاجة. -

 .1ردود الفعؿ الداخمة في تمؾ االستجابة أوالعمميات  -

                                                                 

ممعمومات. القاىرة3 مكتبة الدار عبد اليادي، محمد فتحي. المكتبات والمعمومات3 دراسات في اإلعداد الميني والبيبموغرافي ل -1

. 12العربية لمكتاب، )د. ت(، ص   
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 ات:ـومـى المعمـب عمـالـول الطـوبات حصـصع

تحوؿ  أسبابفاف ىناؾ  أىدافيـعند محاولة الطمبة القياـ بعممية البحث عف المعمومات لتحقيؽ 

 دوف حصوليـ عمى المعمومات3

 الفكري. لئلنتاجمدخؿ صحيح  إلىعدـ قدرتيـ عمى الحصوؿ -

 نشر المعمومات في مصدر غير متوقع.-

 عدـ توفر وعاء المعمومات الذي يحوي المعمومات المطموبة في المكتبة.-

عائؽ  أماموىذه الصعوبة تقؼ  إفالطمبة بنظاـ التصنيؼ المتبع في المكتبة،  إلماـقمة -

 التصنيؼ. أرقاـف طريؽ الموضوعات ع إلىلموصوؿ 

 ضعؼ قدرتو عمى اختيار مصطمحات البحث التي تمثؿ في موضوعات بحثو.-

 عدـ تعوده عمى استخداـ مصادر المعمومات الحديثة مثؿ مصادر المعمومات المنشورة عمى-

 1على قواعد البٌانات. أواالنترنٌت 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ػ عبد الممؾ، السبتي. مصادر المعمومات ودورىا في تكويف الطالب الجامعي وتنمية ميولو قرائية3 مذكرة دكتورة في عمـ المكتبات  1

 .121.ص.4112ػػ4111.جامعة قسنطينة .
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 خالصة:

حتياجات الطمبة مف خبلؿ ما  وفي األخير نستنتج أف المعمومات دور فعاؿ في تمبية رغبات وا 

تقدمو المعمومات مف خدمات وأىداؼ تخدـ بحوثو العممية بإعتبارىا عنصر أساسي في إتخاذ 

القرار المناسب وحؿ المشكبلت، كما أنيا تعد دعامة أساسية مف دعامات البحث العممي، 

التطوير عمى حسب ما تقدمو فالمعمومات تساعد في إرشاد تنسيؽ جيود المجتمع في البحث و 

 المعمومات مف خدمات وأىداؼ تساعد في إرتقاء البحث العممي األكاديمي. 

 



 انفصم انثبًَ                                                                     انًكتجبد انجبيؼٍخ .
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 تمهيد:

الشريان الرئيسي الذي يغذي برامج وأىداف وأغراض الجامعة سواء تعتبر المكتبات الجامعية 

من ناحية التدريس أو البحوث العممية وتقديم المعرفة في عدد كبير من الموضوعات المختمفة 

حيث تعتبر المكان المناسب الذي يمجأ إليو الطالب لمقيام ببحوثيم والحصول عمى كل 

اتيم فيي تسعى لمسيطرة عمى مصادر المعرفة الالزمة ونشر المطبوعات لمتبادل كبحوث متطمب

 األساتذة والرسائل الجامعية القيمة.
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 تعريـف المكتبـة األكاديميـة )الجامعية( :

ىي تمك المكتبة أومجموعة المكتبات التي تنشأ وتمول و تدار من قبل الجامعات أو الكميات أو 

د التعميم المختمفة،وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع األكاديمي المعاى

 1.المكون من الطمبة و المدرسين و العاممين في المؤسسة األكاديمية

المكتبة الجامعية ىي تمك المؤسسات العممية الثقافية التي تيدف إلى خدمة الطمبة وأعضاء   

، وتشمل مكتبات الكميات و الجامعات ي الجامعة وعموم الباحثينة وموظفالييئة التدريسي

 .2المعاىد العميا و المكتبات األخرى الممحقة بمؤسسات التعميم العاليو 

كما عرفت الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات وحاسبات المكتبة 

 احتياجاتوتديره جامعة لمقابمة الجامعية بأنيا "مكتبة أو نظام من المكتبات تنشئو وتدعمو 

 .3كما تساند برامج التدريس األبحاث والخدمات ،يئة التدريسالمعموماتية لطمبة وى

: المكتبات الجامعية التي تنشا في المعاىد والكميات والجامعات المخول ليا القيام آخروبتعريف 

كتبة قسم، مكتبة معيد ... الخ( بالمرحمة التعميمية العميا، أي ما بعد التعميم الثانوي) كمية، م

رسالة  من يتجزأالجامعة ذاتيا، لذا فان رسالة المكتبة جزء ال  أىدافمن  وأىدافيا أىميتيا

 .4الجامعة، التي تتركز في التعميم والبحث العممي، بيدف إعداد إنسان مزود بأصول المعرفة

                                           
معجم الكافي في مفاىيم عموم المكتبات والمعمومات )عربي ــ إنجميزي(. عمان: دار كنوز المعرفة ، خالد عبد. ـ  الصرايرة1

 .037. ص0202العممية لمنشر والتوزيع،

.328.ص 0220مسمم المالكي، مجبل الزم. اتجاىات الحديثة في عموم المكتبات. عمان مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع،ـ  2  
3

انفتبح .انًكتجبد اإلنكترٍَٔخ ٔ انرلًٍخ ٔأثبرْب انثمبفً فً انًجتًغ .اإلضكُذرٌخ :دار انٕفبء نذٍَب نهطجبػخ ـ طّ انؼشري، َجالء ػجذ 

 .273.ص0202ٔانُشر،

.363. ص 0202يرضى، َجالء يذًذ جبثر.اٌذٔنٕجٍخ اَجبز انؼًم ثبنًكتجبد. اإلضكُذرٌخ: دار انٕفبء نذٍَب انطجبػخ ٔانُشر،   -4  
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مؤسساتو من مجرد السماح ليم تختمف المكتبات الجامعية في خدمتيا ألفراد المجتمع المحمي و 

 الداخمي لمصادر المعمومات إلى اإلفادة الكمية من مصادرىا وخدماتيا. باالستخدام

 مجتمع المستفيدين من المكتبات الجامعية:

 .الطمبة بمختمف مستوياتيم األكاديمية وتخصصاتيم 

 .أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة من محاضرين وأساتذة 

 رية والعاممين في الجامعة.أعضاء الييئة اإلدا 

 1الجامعة أو خارجيا الباحثين وطمبة الدراسات العميا سواء من داخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.072،ص0228فى. طرق جًغ انجٍبَبد ٔانًؼهٕيبد ألغراض انجذث انؼهًً، ػًبٌ: دار صفبء، ػهٍبٌ، رثذً يصط -
1  
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 ة :ـة الجامعيـة المكتبـأهمي

 تعمل عمى تشجيع البحث العممي ودعمو بين الطمبة وأعضاء ىيئة التدريب . .0

 تعمل عمى تشجيع النشر العممي )دراسات وبحوث وكتب وغيرىا(. .0

 .1بناء الفكري لممجتمع تساىم في .3

تاحتو  التراثحماية  .2  . لالستعمالالفر اإلنساني و الحفاظ عميو وا 

عداد كوادر بشرية متخصصة . .5  تعميم وا 

تقديم الخدمة المكتبية والمعموماتية المختمفة لمجتمع المستفيدين مثل اإلعارة والدوريات  .6

 والمراجع .

 .2ومصادرىا وخدماتيا المختمفةالمكتبة  االستخدامتدريب المستفيدين عمى حسن  .7

وثيًقا  ارتباطاتوفير مجموعة حديثة وشاممة وقوية من مصادر المعمومات التي ترتبط  .8

 .3والبحوث العممية الجارية في الجامعة ،ىج الدراسية والبرامج األكاديميةبالمنا

 

 

 

 

 
                                           

.30.ص0228ـ انذثبش، رٌب أدًذ. انًرجغ فً ػهى انًكتجبد ٔ انًؼهٕيبد. ػًبٌ: دار دجهخ َبشرٌٔ ٔ يٕزػٌٕ،
1  

.000.ص0200ـ انًذاددخ، أدًذ َبفغ. إَٔاع انًكتجبد. ػًبٌ: دار انًطٍرح نهُشر ٔانتٕزٌغ،
2  

.  86.ص0202ـ انؼرٌضً، جًبل تٕفٍك. إَٔاع انًكتجبد انذذٌثخ. ػًبٌ: أكبدًٌٌٍٕ نهُشر ٔانتٕزٌغ ، 
3  
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 ة :ـامعيـات الجـداف المكتبـأه 

 وحفظ المواد  اختيارعن طريق  ،لجامعة أوالكميةتنظيم وتطوير خدمات المنيج الدراسي في ا

 المكتبية التي ترتبط بيذا المنيج .

 من خالل توفير المعمومات ومصادر البحث والمعرفة التي  ،تيسير وسائل البحث والدراسة

يحتاج إلييا الطالب والباحثون كل في مجال تخصصو والتي يحتاج إلييا األساتذة في إلقاء 

 بيم .محاضراتيم عمى طال

 وذلك بإعداد الفيارس ليا ووضع الالفتات اإلرشادية التي تساعد  ،تنظيم مجموعات المكتبية

 .1القراء في الحصول عمييا

  . توفير مصادر المعرفة اإلنسانية لخدمة التخصصات العممية المختمفة بالجامعة 

 تبات جال خدمات المكتطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في م

 .والمعمومات

 2ممكن في أسرع وقت  االستفساراتريق الرد عمى تقديم خدمات لممستفيدين عن ط. 

 .تبادل مصادر المعمومات بكافة أشكاليا بين الييئات و المؤسسات في الداخل والخارج 

 . 3خدمة البرامج األكاديمية والبحثية لمجامعة 

  4 الوعي الثقافي ودعم ثقافة الطالب.ا رفع الثقافية التي من شاني واألنشطةالمعارض  إقامة 

 
                                           

.052.ص0200. ػًبٌ: دار انًطٍرح نهُشر ٔانتٕزٌغ ،0ـ إضًبػٍم، ٔائم يختبر.إدارح ٔتُظٍى انًكتجبد ٔيراكس انًؼهٕيبد. ط
1
 

2
 .000لمرجع نفسو (. ص)اـ يذاددخ، أدًذ َبفغ. إَٔاع انًكتجبد، 

.30.ص0229ـ إضًبػٍم، انطؼٍذ يجرٔن. انًكتجخ انجبيؼٍخ ٔتذذٌبد يجتًغ انًؼهٕيبد. اإلضكُذرٌخ: دار انٕفبء نذٍَب نهطجبػخ ٔانُشر،
3  
طجبػخ إثراٍْى، انطؼٍذ يجرٔن. إدارح انًٕارد انجشرٌخ ثبنًكتجخ انجبيؼٍخ فً ػصر انًؼرفخ. اإلضكُذرٌخ: دار انٕفبء نذٍَب ان -0

03.ص0202ٔانُشر،  
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  ىيئة التدريس والطالب والمجتمع. ألعضاءتقديم الخدمات 

 ة : ـامعيـات الجـات المكتبـص وسمـئخصا

 :تميز بيا المكتبات الجامعية منياىناك بعض السمات والخصائص التي ت 

 مكتبة تضم  إذ يالحظ أن المكتبة الجامعية في األغمب ،ضخامة حجم المعمومات

لجامعية التي تخطت المميون وىناك عديد من المكتبات ا ،مجموعة كبيرة من مصادر المعمومات

عمييا في  تتوافقإن لم  ،عد المكتبة الوطنية من حيث الحجموىي تأتي ب ،مجمد منذ فترة طويمة

 بعض األحيان .

 تحصل المكتبة  إذ عادة ما ،ت التي تقتنييا المكتبة الجامعيةتنوع مصادر المعموما

الجامعية عمى الكتب والدوريات والمخطوطات والرسائل الجامعية والنشرات والتقارير باإلضافة 

وىي من  ،واد في شكل محسَّب وفي شكل مميزرإلى المواد السمعية البصرية والمصغرات والم

 .والدكتورة  الماجستيرالتي تقتني الرسائل الجامعية لدرجتي  ،اتأىم أنواع المكتب

 فالمكتبة  ،لمكتبة الجامعية مصادر المعموماتتعدد الموضوعات التي تقتني فييا ا

والمكتبات الكميات والمعاىد  ،ي مختمف موضوعات المعرفة البشريةالمركزية تقتني مصادر ف

 .1تقتني المصادر المختمفة حسب التخصصات تمك الكميات والمعاىد المتنوعة

  تعدد فئات المستفيدين فييا طمبة المرحمة الجامعية فقد أدى  :االستخدامتنوع أغراض

الموظفين إلى التنوع في غرض و  راسات العميا أعضاء ىيئة التدريساألولى وطالب في الد

                                           
.22.ص0998ـ ػجذ انٓبدي، يذًذ فتذً. انًكتجبد ٔانًؼهٕيبد انؼرثٍخ ثٍٍ انٕالغ ٔانًطتمجم. انمبْرح: يكتجخ انذار انؼرثٍخ ،  1 
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فيي بذلك تعمل عمى خدمة األغراض التعميمية والبحثية فضاًل عن الغرض الثقافي  ،االستخدام

 . 1والمساىمة في تشجيع البحث العمميالعام 

 تختار المكتبة الجامعية في مختمف فروع المعرفة مع تركيزىا عمى  ،اختيارولية في الشم

 المواد التي تمثل برامج الجامعة وكمياتيا .

وتنوع المواد المنشورة وال  باستمرارألن المعرفة البشرية تتطور  ،تعتبر مكتبة مفتوحة النيايات

 .2فييا عند حد معين االقتناءتتوقف عممية 

 تي تساىم في تنمية البحث العممي، لالمراكز العممية بتمك الجامعات ا إنشاءي التوسع ف

 وتطبيقو في خدمة المجتمع.

  جيودىم الذاتية بسبب  أوعمى االعتماد عمى مكتباتيم الشخصية  األفرادعدم قدرة

 ما ينتج من المعمومات. أوضخامة حجم ما ينشر 

  وأساليبوتنوع طرق التدريس. 

  3التعميم والمعمومات واالتصالتطور تكنولوجيا. 

 

 

 

                                           
.329ـ يطهى انًبنكً، يججم الزو.اتجبْبد دذٌثخ فً ػهٕو انًكتجبد ٔانًؼهٕيبد،  )َفص انًرجغ انطبثك (.ص

2 
بفغ. انتًٍُخ انذذٌثخ نهًجًٕػبد انًكتجٍخ فً يكتجبد انجبيؼبد. جبيؼخ انجهمبء انتطجٍمٍخ: دار انرٔاد يكتجخ انًجتًغ انؼرثً ـ يذاددخ، أدًذ َ  2

 . 23.ص0203نهُشر ٔانتٕزٌغ، 
.25، ص 0998ػجذ انٓبدي، يذًذ فتذً. انًكتجبد ٔانًؼهٕيبد انؼرثٍخ ثٍٍ انٕالغ ٔانًطتمجم. انمبْرح: يكتجخ انذار انؼرثٍخ نهكتبة،  -
3  
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 ة :ـامعيـات الجـع المكتباو ـأن

مجتمع المستفيدين الذي تخدمو، ويمكن حصر تمك  باختالفتختمف أنواع المكتبات الجامعية   

 :فيما يميأنواع 

 وتيتم بصفة أساسية بخدمة طالب  ،وىي المكتبة الرئيسية لمجامعة :المكتبة المركزية

باقتناء المرجع العامة الباحثين مع اإلىتمام أعضاء ىيئة التدريس و ات العميا و الدراس

ق والتكامل مع وتقوم المكتبة المركزية بالتنسي .تقديم خدمات المعمومات المتقدمة ،والمتخصصة

 .1وقد تحتوي عمى المواد المكتبية التي يمكن توفيرىا بمكتبات الكمياتالمكتبات الكميات 

 حيث تقدم  ،ىامة من وحدات المكتبة الجامعية بة الكمية وحدةتعد مكت :المكتبة الكمية

ارتباطا كما أنيم أكثر  ،ىم طالب المرحمة الجامعية األولىخدماتيا لمقطاع العريض بالجامعة و 

كما تتصل في مقتنياتيا  ،غر حجًما وأقل تعقيًدا وأقرب ليمألنيا أص .بيا من المكتبة المركزية

مما يشجع ذلك الكثير منيم لمتردد  ،رسو الطالب في مناىجيم الدراسيةدالتعميمية والمعرفية بم ي

 .2من مقتنياتيا ومراجعيا المتعمقة بيا واالستفادةعمييا 

 الجامعات وتعدد ظيرت ىذه المكتبات مع توسع  :المعاهد مكتبات األقسام أو

 3د الطمبةنتيجة زيادة عد ،أقسام )المعاىد( جديدةفتح  استدعىمما  ،التخصصات العممية

                                           
ـ إثراٍْى، انطؼٍذ يجرٔن. إدارح انًكتجبد انجبيؼٍخ فً ضٕء اتجبْبد اإلدارح انًؼبصرح: انجٕدح انشبيهخ ـ انُٓذرح ـ إدارح  1

  .23.ص0200انًؼرفخ ـ اإلدارح اإلنكترٍَٔخ. انمبْرح: انًجًٕػخ انؼرثٍخ نهتذرٌت ٔانُشر،

تجبد انجبيؼٍخ ثٍٍ تكُٕنٕجٍب اتصبالد ٔثٕرح انًؼهٕيبد. ػًبٌ: يؤضطخ انٕراق نهُشر ٔانتٕزٌغ، ـ خطبة، انطؼٍذ يجرٔن. انذٔر انثمبفً نهًك 2

  .026.ص 0202

.72.ص0202ـ خطبة، انطؼٍذ يجرٔن. نٕائخ انًكتجبد انجبيؼٍخ فً ػصر انرلًً. ػًبٌ: يؤضطخ انٕراق نهُشر ٔانتٕزٌغ،
3  
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مما دفعيا  ،احتياجات القراءوىذا أدى إلى عجز المكتبة المركزية في تمبية جميع  ،المسجمين 

مت شيًئا فشيًئا بالكتب وقد تطورت ىذه الفروع ون ،فروع ليا عمى مستوى ىذه المعاىد إلى فتح

عالة التي الل الخدمات الفاألساتذة والطمبة من خ الستقطابمما جعميا في مكانة  ،والوثائق

ت مجرد فروع المكتبة المركزية أو وىذا أعطاىا فيما بعد صفة المكتبات بعد أن كان ،تقدميا

 .1مركز لموثائق

 مستوى الجامعة وتوجو لخدمة  تنشأ عمىىي مكتبات  :مكتبات مراكز البحث العممي

تساعدىم في  ليم المصادر والمراجع التي فنييئالبحوث العممية والعاممين عمى إعداد الدراسات 

 .2تقديم بحوثيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.72.ص0202ػصر انرلًً. ػًبٌ: يؤضطخ انٕراق نهُشر ٔانتٕزٌغ، ـ خطبة، انطؼٍذ يجرٔن. نٕائخ انًكتجبد انجبيؼٍخ فً

1  
.05.ص0990ـ ضؼٍذ، أدًذ دطٍ. يكتجخ انجبيؼٍخ: َشأتٓب ـ تطٕرْب ـ أْذافٓب ـ ٔظبئفٓب. ثٍرٔد: دار انجٍم نهُشر ٔانتٕزٌغ، 2
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 ة :ـامعيـبة الجـف المكتـائـوظ

 وظائف اإلدارية : .1

 يقوم بيا أمين المكتبة باإلضافة إلى رؤساء األقسام وتشمل :

 . عمميات إعداد الميزانية وتوزيعيا 

 . تعيين الموظفين وتدريبيم والتخطيط الخدمات جديدة 

 تنظيم وحفظ السجالت المختمفة. 

 ائف الفنية :الوظ .0

  بناء وتنمية المجموعات وأوعية المعمومات مما يضمن توافر المقتنيات األساسية لقيام

 الجامعة مياميا في التعميم والبحث العممي .

  التكنولوجيا المناسبة . باستخدامتنظيم المجموعات والمصادر 

  وأوعية  مقتنياتالتقديم خدمات المعمومات لمدارسين والباحثين وتيسير سبل اإلفادة من

 المعمومات .

تكفل  ،وال شك أن ىذه الوظائف وما ينبثق عنيا من أنشطة بحاجة إلى أساليب و نظم إدارية

جودتيا وتنظيم حركتيا وىو ما يقصد بو إدارة المكتبات ومرافق المعمومات التي تتمثل في 

المتاحة بالمكتبات ومرافق وتنسيق الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية  ،تنظيم الجيودعممية 

 1بأقصى درجة ممكنة من خالل التخطيط والتنظيم والتوجيو والرقابة، واستثمارىا معموماتال

                                           
.99ـ انًذاددخ ،أدًذ َبفغ. إَٔاع انًكتجبد. )َفص انًرجغ انطبثك ( .ص

1  
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وبيذا  ،ف المطموبة بأقل جيد ووقت ممكنينوذلك لمحصول عمى أكمل النتائج وتحقيق األىدا 

ذلك عن  ،دميا ورقيياالمعمومات ووسيمة تق المفيوم تعد اإلدارة أداة تطوير المكتبات ومرافق

األمثل لإلمكانات المادية والبشرية المتاحة بغرض تحقيق األىداف  االستغاللطريق 

 .1المرسومة

 لممكتبات الجامعية نذكر منيا: أخرىوىناك وظائف 

 والفني عمى الفروع. اإلداري اإلشراف -

 ةإلفادتجميع كشاف ىجائي بالمؤلفين والموضوعات لكل مجال فكري، متخصص  -

 المستخدمين والباحثين.

 عمى تبادل االعارات والتعاون بين الفروع. اإلشراف -

 2االستخالص لممكتبات الفرعية.تكشيف، الفيرسة، ال، اإلعارةعمى عمميات التزويد،  اإلشراف -

عالمية ببموغرافيةتسييل استعمال المكتبة وتمبية ما يحتاجيا روادىا من خدمات مكتبية  -  وا 

 .بدقة وكفاءة

توفير مواد المعرفة من كتب، دوريات، وثائق، خرائط، نصوص ... الخ. ضرورية لمبحث  -

 3.العممي

 

                                           
ٍذ يجرٔن. إدارح انًكتجبد انجبيؼٍخ فً ضٕء اتجبْبد اإلدارح انًؼبصرح: انجٕدح انشبيهخ ـ انُٓذرح ـ إدارح انًؼرفخ ـ اإلدارح ـ إثراٍْى، انطؼ

1  
.25ـ22اإلنكترٍَٔخ. )َفص انًرجغ انطبثك (.ص  

.02 -03. ص 0202ٌغ،يذًذ، ْبًَ. يذخم إنى ػهى انًؼهٕيبد ٔانًكتجبد ٔانتٕثٍك. دضٕق: دار انؼهى ٔاإلًٌبٌ نهُشر ٔانتٕز-
2  
ٌٍَٕٕ،  00(.طراثهص: يجهخ انًجذ انشًبنً، طرٌك األضجكجبد ٔانًؼهٕيبد. فؼم انمراءح )انمبٌَٕ ثذٌٕي، يصطفى يذًذ. يجهخ انًكت -3  

  .www asatha books.com   يتبدخ ػهى انًٕلغ انتبنً: 48ص
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 ة :ـات الجامعيـات المكتبـخدم

 تقدم المكتبات الجامعية مجموعة من الخدمات المتنوعة وىي فيما يمي :   

مكانياتو . (0  تعريف الطالب بمصادر البحث وأساليبو وا 

 استخداموغرافيات المتوفرة في مجاالت دراستو وتعميمو وكيفية إحاطة الطالب بالبيبمي (0

 المصادر والمراجع .

 ،تقوم المكتبة بتعريف أعضاء ىيئة التدريس بالمطبوعات الحديثة في مجاالت دراستيم (3

 ومساعدتيم في الوصول لممعمومات والبيانات التي يحتاجونيا.

والطباعة والمشاركة في الخدمات تقوم المكتبة الجامعية بخدمات الترجمة والتصوير  (2

 .1البيبميوغرافية التعاونية

 بأقلمن قبل الباحثين  إليياالفني الجيد لمقتنيات المكتبات حتى يسيل الوصول  اإلعداد (5

 مجيود.

عدادخدمة االطالع عمى الرسائل الجامعية  (6 البيبموغرافيات السنوية لمرسائل الجامعية  وا 

 امعات.التي نوقشت في كميات ومعاىد الج

توفير خدمة اكبر لمباحثين فقد تم عمل بروتوكول مع مكتبات الجامعة لتبادل  (7

 .2المعمومات

                                           
.08ـ خطبة، ضؼٍذ يجرٔن. )انًرجغ َفطّ (. ص

1  
98ٍك. ) انًرجغ َفطّ(. ص ًبل تٕفانؼرضً، ج-0  

.87 -86.ص 0980، 2دًبدح، يذًذ يبْر.يذخم إنى ػهى انًكتجبد. ثٍرٔد: يؤضطخ انرضبنخ نهُشر ٔانتٕزٌغ. ط -3  
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طبيعة التعمم الجامعي تجعل االعتماد كميا عمى  أنالخدمة المناىج التعميمية: ذلك  (8

تمتمك المكتبة جميع المواد  أنالمكتبة من اجل خدمة مناىج الدراسة في تمك الجامعة لذا وجب 

 تخدم المناىج الدراسية في تمك الجامعة. التي

وكتابة رسائميم التي يكمفون القيام بيا والتي ىي  أبحاثيممساعدة الطالب عمى تحضير  (9

 ينالوا درجاتيم العممية دون انجازىا بنجاح. أنمن دراساتيم وال يمكن  أساسيقسم 

التي  واألبحاثمن مراكز نشر وتوزيع المعمومات المكتبة الجامعية مركز كبير وميم  (02

تنشر البحوث القيمة وان  أنمن واجب المكتبة  أنوالباحثون ذلك  واألساتذةيقوم بيا الطالب 

 1تطبعيا وتوزعيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.87دًبدح، يذًذ يبْر. )انًرجغ َفطّ(، ص  -
1  
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 ة :ـات الجامعيـات المكتبـيمقتن

 ،يي واسعة ومتعددة شكاًل وموضوًعامقتنيات المكتبات الجامعية من مصادر المعرفة ف إن   

 لمجتمع وعدد البرامج و التخصصات المتوفرة .وذلك بسبب طبيعة ا

وعادة تكون مجموعات المكتبات الجامعية غنية في حجميا وفي موضوعاتيا وتكون عمى    

مستوى أكاديمي متقدم من حيث المعالجة والموضوعات وحديثة معموماتيا ومتوفرة بمغات 

 مختمفة .

كتب والمراجع والدوريات والرسائل ًبا تضم المكتبة الجامعية مجموعة غنية من الالوغ   

الجامعية والوسائل السمعية والبصرية والمصغرات الفيممية والوثائق والمطبوعات الحكومية 

 وغيرىا .

ع الجامعي بكافة المجتم احتياجاتويجب عمى ىذه المجموعات أن تكون قادرة عمى تمبية    

 .فئاتو ومستوياتو

إن  ،القة بالجامعة من اإلنتاج العمميبة الجامعية أن تقتني كل ما لو عويفترض في المكت  

  .1يتكون لدييا مجموعة من اإلنتاج العمم

 

 

 

                                           
يكتجخ انًجتًغ انؼرثً نهُشر ٔ ـ انًذاددخ، أدًذ َبفغ. يطهك، دطٍ يذًٕد. انًكتجبد انجبيؼٍخ ٔدٔرْب فً ػصر انًؼهٕيبد. ػًبٌ: 
1  

.55ـ52.ص 0200انتٕزٌغ،  
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 ة :ـة الجامعيـة لممكتبـات األساسيـالمقوم

 : فيما يمييمكن إجمال المقومات األساسية لممكتبة الجامعية    

 :اإلدارة  (1

من تخطيط وتنظيم  ،مور المكتبة والقيام بالعممية اإلداريةأير اإلدارة ناجحة نشطة قادرة عمى تسي

شراف و توجيو و رقابة و تقييم و توزيع لمموارد عمى أفضل وجو لذا يشترط في مدير المكتبة  ،وا 

 أن يكون :

  . حاصل عمى مؤىل أكاديمي عمي في عمم المكتبات والمعمومات 

   ي المكتبات األكاديميةفي العمل فمؤىاًل إدارًيا و لديو الخبرة الكافية. 

 1ممًما إلماًما بدرجة ممتازة بمغة األجنبية واحدة عمى األقل. 

 :المجموعة المكتبية (2

، تفيرس والمواد األخرى تمتمكيا المكتبة تعرف المجموعة المكتبية بأنيا تجميع الكمي لمكتب  

ثل الكتب المرجعية وترتب لسيولة الوصول إلييا وغالًبا ما تحتوي عمى مجاميع صغيرة متعددة م

وكتب اإلعارة والدوريات و الوثائق الحكومية والكتب النادرة والمخطوطات والمجاميع الخاصة 

 . 2ونحوىا

 

                                           
]د.د[. ،ُشر ٔانتٕزٌغ: دار انغرٌت نهانمبْرح .أضطٓب انُظرٌخ ٔ تطجٍمبتٓب انؼهًٍخ .اإلدارح انًكتجبد انجبيؼٍخـ دٌبة، دبيذ انشبفؼً. 

1  
.29ص  

-ؼٍخ، انًتخصصخ انًذرضٍخ. ػًبٌ: يؤضطخ انٕراق نهُشر ٔانتٕزٌغ، يذًذ ػٕدح. يججم الزو انًهكً. انًكتجبد انُٕػٍخ انٕطٍُخ انجبيػهٍٕي-0

.22 -38.ص 0227  
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 البناية و األثاث : (3

أو ىناك العديد من مصادر المعمومات التي تعالج مباني المكتبات الجامعية سواًء العربية منيا  

مكتبات الجامعية بخصائص وسمات تختمف عن غيرىا من األجنبية وتمتاز المباني الخاصة بال

خدمة ووظائف ىذا النوع  ليالءمالمباني لكونيا من المباني المتخصصة والمعقدة التي يصمم 

 من المكتبات .

 خدمات المكتبات الجامعية : (2

 يمي : وتتضمن خدمات المكتبات الجامعية ما

  دم المساعدات و اإلرشادات والتعميمات  خدمات القراءة : وىو أحد أقسام المكتبة الذي يق

 ويمكن تقسيم خدمات القراءة إلى : ،وبعض الخدمات األخرى لمقراءة ،الخاصة بالمستفيدين

 . خدمات اإلعارة 

 . الخدمات المرجعية 

 . الخدمات البيبميوغرافية 

  لممعمومات . االنتقائيخدمة البحث 

 والترميم وخدمات التصوير  : تتمثل بصيانة المجموعات والتجميدخدمات األخرى

 .1الخ ...  واالستنساخالفوتوغرافي 

 

 
                                           

يؤضطخ  :ػًبٌ .صخ ـ انؼبيخ ـ انًذرضٍخانٕطٍُخ ـ انجبيؼٍخ ـ انًتخص :انًكتجبد انُٕػٍخ .يجًم الزو ،ـ ػهٍٕي، يذًذ ػٕدِ؛ انًبنكً
1
 

.22ـ 38.ص0227،انٕراق نهُشر ٔانتٕزٌغ   
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 هيكل التنظيمي لممكتبات الجامعية:ال

يتميز الييكل التنظيمي عادة في المكتبات الجامعية بالشكل اليرمي، فيكون محافظ المكتبة عمى 

المكتبة  عن التسيير والتخطيط والمتابعة لمعمل بمختمف مصالح األوللكونو المسؤول  رأسو

 يراسمونياالتي  باألقساموىم يشرفون بدورىم عمى تسيير العمل في المكتبة  األقسامويميو رؤساء 

والسكرتارية، وتوجد في كل قسم  اإلدارةالتقنية،  األعمالكقسم التزويد، الجرد، التسجيل وقسم 

وان كانوا  الييكل التنظيمي أسموبمن الموظفين وىكذا نالحظ  أخرىفئات  األقساممن ىذه 

كل  أويجعل كل قسم  ألنويعتبرون البعض تقميديا ولم يعد يتماشى مع تطور العمل المكتبي 

التنسيق والتكامل  مبدأوىو يتنافى مع  األخرى األقساممصمحة منفعمة ومعزولة عن سائر 

سم ىندسية لر  أشكاللمكتبية وتقديم لخدمات. وتستخدم عدة  األعمالفي انجاز  أحياناوالتداخل 

 إلى األعمىاليياكل التنظيمية فمنيا مستطيمة الشكل، المربعة والدائرية وكذلك الراسية )من 

 إلىمن القمة  األقسام( ويستعمل ىذا النوع عادة لتحديد مستويات السمطة والربط بين األسفل

 1.القاعدة

 

 

 

 

                                           
. ص 0200انجبيؼٍخ ٔدٔرْب فً تطٌٕر انجذث انؼهًً فً ظم انجٍئخ انرلًٍخ. يبجٍطتر: ػهى يكتجبد، جبيؼخ جٍجم،  ػًٍٕر، ضٓبو.انًكتجبد -0

32.  
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 :ـةة الجامعيـالت المكتبـمشك

بية تعاني العديد من المشكالت التي تحد من قدراتيا ال تزال المكتبات الجامعية في البالد العر 

 يمي : ومن أبرز ىذه المشكالت ما .ا وتحقيق أىدافيا وتقديم خدماتيافي القيام بوظائفي

ة العمل ولطبيع ،تبة ودورىا في العممية التعميميةــــ عدم فيم إدارة الجامعة الكافي ألىمية المك0

إلى فرض قيود صعبة عمييا في مجالت التوظيف و  مما يؤدي ،المكتبي ومتطمبات الخاصة

 القرار . واتخاذالمالية 

عمى المتطمبات األساسية األخرى  التي تترك أثاًرا واضحة ،ـــ عدم توفر الميزانية الكافية 0

 كاألثاث واألجيزة و التوظيف والتدريب والتزويد وتكنولوجيا المعمومات .

صين في مجال المكتبات مكتبات من غيرىا متخصنحو تعيين مديرين ال االتجاهـــ  3

وخاصة في  .قراراتال اتخاذمما يؤدي إلى التخطيط في كثير من األحيان في  ،والمعمومات

 . مجال العمميات الفنية  والمحوسبة

السمبية لبعض الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس نحو المكتبة فيما يتعمق  االتجاىاتـــ  2

 بعض ىيئة التدريس أنو يعرف عن المكتبة أكثر واقتناع ،لعاممين فيياموعاتيا وخدماتيا وابمج

ن وأن مجموعات وأن العاممين في المكتبة ليسوا مديري ،مما يعرف أمناء المكتبات أنفسيم

 م .يإلى الطمبة أنفس االتجاىاتىذه  انتقالمما يؤدي إلى  ،المكتبة غير حديثة

 1مالئيم العاممين في المكتبة الجامعية في مجالـــ تميز األكاديميين في الجامعة عن ز  5

 

                                           
.0997ـ ًْشري، ػًر أدًذ. ػهٍبٌ، رثذً يصطفى. انًرجغ فً ػهى انًكتجبد ٔانًؼهٕيبد. ػًبٌ: دار انشرٔق نهُشر ٔانتٕزٌغ،

1  
.52ص  
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  .الرواتب وفرص الترقية وغيرىا من الميزات المادية واإلدارية  

 في مراكز المعمومات والمكتبات. العاممينالمؤىمين  إعدادالنقص في  -6

ومجاالت الحياة  األنشطةالمعمومات والمكتبات وما تمثمو في جميع  بأىميةتدني الوعي  -7

 ليومية.ا

 المتبادلة بين المكتبات المختمفة ومراكز المعمومات. اإلعارةانعدام  -8

انعدام التعاون بين المكتبات المختمفة. وعمى سبيل المثال انعدام تعاون التنسيق في ما  -9

 في ما يخص البرامج الجاىزة. أويخص استيراد والتقنيات الحديثة 

يعمل عمى التنسيق بين المكتبات ومراكز  أنيستطيع  انعدام نظام وطني لممعمومات الذي -02

 التعاون بينيما. أوجوالمعمومات وتنظيم 

 عدم وجود الفيرس الموحد لممكتبات ومراكز المعمومات الذي يعتبر احد البنى التحتية   -00

 .1الوطنية في مجال المكتبات والمعمومات

 

 

 

 

 

 

                                           
.055 -052. ص 0202خذيبد انًكتجبد انذذٌثخ. ػًبٌ: دار غٍذاء نهُشر ٔانتٕزٌغ،  كالًَ، ػسد خٍرد ٌٕضف. َظى تطٌٕر-
1  
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 :ـةات الجامعيـل المكتبـمستقب

كما أنيا من أىم مصادر  ،م األماكن التي تجري فييا البحوثالمكتبة من أى اعتباريمكن   

و بعمق  أن التغيرات الرقمية الحاصمة اليوم تفرض عمييا تحسين نمط عمميا المعرفة، إال

 ، ليذا يجب عمييا إعادة النظر في أمور كثيرة منيا :خاصة في العشرية القادمة

 .أن المكتبة عبارة عن مكان فيزيقي اعتبارعمى  :وفير مساحة عمل ذات الجودة عاليةت .0

 وكذلك لمتخزين الصحي لمقتنياتيا . ،فر فيو الشروط الالزمة لمستعمميويجب أن تتو  .0

عن طريق التحكم في تقنيات  ،وخدمات اإلعارة عن بعد .استعمال الوسائط المتعددة .3

 المعموماتية .

مكاني ،استخدام الفيارس الرقمية .2  .1ة الوصول إليووتنظيم األرشيف وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
.020. )َفص انًرجغ انطبثك (.ص جًبل تٕفٍك ،ـ انؼرٌضً

1  
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 خالصة:

وفي األخير أن المكتبات الجامعية ليا دور ىام في تمبية حاجيات المكتبات من خالل دعميا 

لمدراسات والبحوث من خالل توفيرىا لممعارف والمعمومات والوسائل التي تسيل عمى المستفيدين 

صول الطمبة عمى المعمومات فيم ودراسة المناىج، فالمكتبة تعتبر أداة ىامة وفعالة في ح

نجاز وتمبية رغباتيم وبحوثيم العممية وىي تمثل إحدى الوسائل واألدوات التي يعتمد  والبحث وا 

عمييا الفرد في إكتساب وتنمية قدراتو الدراسية وكافة معارفو البشرية التي تخدم مجال دراستو 

 وبحوثو العممية األكاديمية.
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 تمييد:

النظرية وىذا من خالل يمكن التوصل اليو يعتبر الجانب الميداني لمبحوث العممية تكممة لمخمفية 

من نتائج  ذات قيمة عممية وعممية وتعكس وتفسر الواقع المدروس وىذا عن طريق اتباع منيج 

يجية، ومن وعن طريق جمع البيانات الدقيقة باعتماد ادوات واساليب من مالئم لمظاىرة المدروسة

خالل ىذا الفصل سوف نتطرق الى تحميل البيانات واستحراج ونتائج الدراسة.لمتعرف عمى عمى 

 . سموك الطمبة الجامعيين فى استخدام المعمومات في المكتبات الجامعية
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 تعريف جامعة عبد الحميد بن باديس:_1

 20/20/8889المؤرخ في  222ـــ  89ىي جامعة تقع في غرب البالد، أنشئت بموجب المرسوم 

المالي، وىي تخضع  واالستقاللمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية وىي 

لوصاية وزارة التعميم العالي والبحث العممي، مرت جامعة مستغانم بعدة مراحل إلى أن وصمت إلى 

  ماىي عميو وىي كالتالي:

 222ــ  89متخصصة في العموم األساسية أحدثت بموجب المرسوم رقم ـــ المدرسة العميا لألساتذة ال

 .89/29/8898المؤرخ في 

ــ المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم أحدثت بموجب 

 .22/20/8899المؤرخ في  48ــ  99المرسوم رقم 

 .20/20/8882المؤرخ في  222ــ  89ــ مركز الجامعي أحدث بموجب مرسوم رقم 

 .20/20/8889المؤرخ  222ــ  89ــ إنشاء جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم 

 وبموجب ىذا المرسوم تم حل كل من المدرسة العميا لألساتذة المتخصصة في العموم  

انم، وتحول األساسية والمدرسة العميا لألساتذة في التربية البدنية والرياضية والمركز الجامعي بمستغ

التي كانت تحوزىا المدرسة العميا لألساتذة  وااللتزاماتجميع الممتمكات والوسائل والحقوق 

 المتخصصة في العموم األساسية والمدرسة العميا لألساتذة في التربية البدنية والرياضية والمركز

  1 الجامعي إلى جامعة مستغانم.

                                                           

.29، ص.8889المتضمن إنشاء جامعة مستغانم . الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،  222ـ  89المرسوم رقم  ـ 1  
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 وتنقسم الجامعة إلى خمس معاىد:

 لبيولوجيا.ـــ معيد ا

 معيد الكيمياء الصناعية.

 ــ معيد اليندسة الميكانكية.

 ــ معيد العموم التجارية.

 ـــ معيد المغات األجنبية

 وكانت مدينة مستغانم مقسمة إلى ثالث مواقع جامعية في ذالك الوقت.

 ــ المركز الجامعي.

 ــ المدرسة العميا لمتعميم اإلبتدائي.

 ة البدنية والرياضية.ــ المدرسة العميا لمتربي

المركز  ex itaوفي إطار إعادة دمج بعض التخصصات في الجامعة منيا معيد العموم الفالحة

 الجامعي، حيث تضم حاليا اليياكل البيداغوجية التالية بعد فتح عدة مؤسسات جدية بيا:

 ـــ كمية اآلداب والمغات والفنون.

  1ـــ كمية العموم والعموم الميندس.

 

 

                                                           
       www. Univ. Mosta.dz                                                         02/20/2280م الزيارة يو.  

1
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 ريف مكتبة العموم االقتصادية:_تع2

العموم تاسيس مكتبة كمية الحقوق والعموم االقتصادية،و مع  2004تاسست المكتبة سنة  1ـ2

 2012_2011التجارية واالقتصادية وعموم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس.مستغانم سنة 

ير.تقع المكتبة في الجية وعموم التسياصبحت تعرف بمكتبة كمية العموم االقتصادية والتجارية 

 الشرقية بجامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم 

 مواصفات المكتبة    2ـ2

 بناية المكتبة :  ـــ

 تتكون مكتبة العموم االقتصادية من: 

الى مصمحة المعالجة الوثائقية، يوجد  _ الطابق االرضي: يتكون من مكتب المسؤول اضافة

 نسخة او اكثر. 15000عمى بالمكتبة مخزن بو رفوف يحتوي 

 يحتوي عمى قاعة المطالعة خاصة بطمبة الكمية. الطابق االول:_ 

 :يحتوي عمى قاعة لممذكرات و مصمحة االعارة .الطابق الثاني_ 

 الموارد البشرية)الموظفون( 3_2

وي ،اذ تحتتعتبر اليد العاممة داخل المكتبة العنصر االساسي والفعال في تسييرىا،عمى احسن وجو

( متخصصيين في مجال عمم المكتبات والبقية موزعيين حسب 04موظفا من بينيم اربع ) 14عمى 

 باالضافة الى مسؤول المكتبة.  المصالح
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 اوقات فتح المكتبة: 4_2

 08:00تفتح مكتبة العموم االقتصادية كل ايام االسبوع ما عادا الجمعة والسبت،من الساعة 

 16:00زواال الى الساعة  13:00من الساعة  ال وفي المساءزوا 12:00صباحا حتى الساعة 

 رغبات وطمبات المستفديين والجدول تساىم في تقدييم خدماتيا وذلك الرضاء 

 التجهيزات: 5_2

رف  20وحوالي  رصيد الوثائقي بالمكتبة بنسبة لمغة العربيةرف لم 40تتمثل في الرفوف اي حوالي 

 .صة بالمجاالترفوف خا 07لمغة الفرنسية وحوالي 

 يوجد ايضا طاوالت وكراسي مخصصيين في قاعة المطالعة لمطمبة والمستفييدين من ىذه المكتبة.

 .حواسب مخصصة لعممية البحث البيبميوغرافي 06ايضا نجد 

 القانون الداخمي لممكتبة العموم اإلقتصادية:ــ 3

 قانون الخاص بالطمبة:

 كتبة بدون تقييم الوثائق التالية:ال يسمح الدخول إلى الم المادة األولى:

 ــــ بطاقة القارئ.

 ـــ بطاقة الطالب.

 بطاقة القارئ بطاقة شخصية. المادة الثانية:

 بالمياقة واآلداب العامة ونظافة المكان. االلتزام ــــ

 داخل المكتبة يمنع منًعا باًتا مايمي:المادة الثالثة: 

 ــــ التدخين واألكل والشرب.
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 ف والوسائل السمعية.ــــ اليات

زعاج اآلخرين.  ــــ رفع الصوت وا 

 ــــ استعمال الحواسيب خاصة خارج اإلطار العممي واألخالقي.

 في حالة ما إذا تجاوز الطمبة ليذا النظام يعرض لمعقوبات التالية:المادة الرابعة: 

 ــــ إنذار مسجل عمى البطاقة.

 مكتبة.ــــ اإلقصاء المؤقت والنيائي من خدمات ال

 ــــ اإلحالة إلى المجمس التأديبي لمكمية.

  عمى أعوان األمن الحرص عمى تطبيق الصارم ليذا النظام. المادة الخامسة:

 _ اهداف المكتبة :4

 _تشجيع الطالب والباحثيين عمى المطالعة

ج في _تنمي قدرات الطالب العممية وذلك باالعتماد عمى انفسيم في كسب المعرفة والتعمم والتدر 

 البحث

 _ىدم الحواجز التي تفصل بين المعارف البشرية

 المساىمة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

 مساىمة فعالة في بناء مواطن صالح _تساىم المكتبة 

 _الحفاظ عمى المعرفة وتنميتيا والعمل عمى نشرىا وتقدميا.

 والعممية المقررة بما توفره لمباحث._تساعد في تطبيق جميع موضوعات المناىج النظرية 

 _الكشف عن الميول الفردية والميارات والقابميات الشخصية.
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 _مصالح مكتبة العموم االقتصادية:5

 مصمحة االعارة: 1_5

 تتمثل في الخدمات المباشرة والغير المباشرة:

الداخمية بطريقة  عارةاإلالداخمية والخارجية حيث تتم  اإلعارةالمباشرة:وىي تمثل خدمة _ الخدمات 

 لية.آما الخارجية فتتم بطريقة إجامعة،في ال تقميدية متعارف عمييا

يسيل ذ إي مكتبة أساسي في أو  _الخدمات الغير المباشرة:يعتبر ىذا النوع من الخدمات ضروري

 وعية المعمومات.ألى إعممية وصول المستفيدين 

مين المحفوظات تقوم بجميع العمميات أقي : يشرف عمييا وثائمصمحة المعالجة الوثائقية 2_5

 فنية من فيرسة وبيبموغرافيا وخدمات التكشيف واالستخالص.لا

 مصمحة الجرد: 3_5

 إذلمكتاب، األولىعمى الصفحة  أرقامتشرف عمى ىذه المصمحة مساعدة بالمكتبة تقوم بوضع 

 بة.لمعرفة عدد المراجع داخل المكتتعطي لكل نسخة رقم جرد خاص بيا وذلك 

 مصمحة المذكرات: 4_5

يشرف عمييا مساعد عون تقني بحيث توضع مذكرات التخرج لشيادة ليسانس وماجيستر ودكتوراه 

وكل واحدة ترقم برقم خاص بيا حيث ترتب في الرفوف وتعار لمطالب والمستفيدين من ىذه 

 لديو بطاقة إعارة ليذه المذكرة. المستفيدالمكتبة بشرط إذا كان الطالب أو 
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 البيانات:تفريغ 

 وصف عينة الدراسة: - أ

 يمثل توزيع إفراد عينة البحث حسب الجنس 01الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %50 30 ذكر

 %50 30 أنثى

 %100 60 المجموع 

 التحميل:

 حسب أفراد عينة التي قمت بدراستيا و التي توزعت بنسبتين   01يبين الجدول رقم 

 يتين بإعتبار أن المكتبة الجامعة ىي مكتبة مخصصة لشعبة العموم اإلقتصادية .متساو 

 

 
 يمثل توزيع إفراد عينة البحث حسب الجنس 01رقم  الشكل
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 : يمثل توزيع العينة حسب السن02الجدول 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %44 26 21إلى 19من 

 %33 20 25إلى  21من 

 %23 14 فما فوق 25من 

 %100 60 المجموع

 

 التحميل:

 %44العينة وقد كانت المرحمة اإلولى بنسبة  يبين لنا الجدول المراحل العمرية التي توضح إفراد 

 ونستنتج من خالل  %23واخيرا بنسبة  %33وتمييا المرحمة الثانية ب 

 اد العينة.تحميمي أن نسبة المرحمة األولى ىي أعمى نسبة وذلك نظرا لكونيم إغمب إفر 

 
 : يمثل توزيع العينة حسب السن02 لشكلا
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: يمثل توزيع العينة البحث حسب المستوى الدراسي )طمبة عموم االقتصادية 03الجدول رقم 

 لميسونس(

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %33 20 السنة أولى

 %20 12 السنة الثانية

 %47 28 السنة الثالثة

 %100 60 المجموع

 

 التحميل: 

وتمييا  %33يوضح الجدول المستوى الدراسي ألفراد العينة حيث بمغ نسبة مستوى السنة األولى 

ونجد أن نسبتيم عالية وذلك ألنيم  %47وأخيرا تأتي نسبة السنة الثالثة  %20نسبة السنة الثانية 

 .مقبمون عمى إعداد مذكرة تخرج لميسونس مما كانت إيجاباتيم بنسبة عالية
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: يمثل توزيع العينة البحث حسب المستوى الدراسي )طمبة عموم االقتصادية 03رقم  الشكل

 (لميسانس

 المحور األول : المكتبة الجامعية و دورىا في تمبية إحتياجات الطمبة.

 : يمثل تردد الطمبة عمى المكتبة.44الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 مادائ              نعم

 

                     

 حيانا أ  

 نادرا       

25 

12 

8 

41% 

 20% 

14% 

 %75 45 مجموع نعم

 %25 15 ال

 %100 60 المجموع

 

 التحميل :

لي أنيا أعمى  %75يتوضح لي من خالل الجدول أعاله أن نسبة المترددين عمى المكتبة تقدر ب 

فيي تتمثل في أن  %25ية احتياجاتيم إما نسبة نسبة وذلك راجع إلىتمام المكتبة بالطمبة وتمب

الطمبة ليس لدييم رغبة في ترددىم عمى المكتبة و السبب في ذلك ىو توفير معموماتيم من 

 مصادر اخرى.

 



الجانب التطبيقي                                                                        الفصل الرابع:     
 

 
80 

        
 : يمثل تردد الطمبة عمى المكتبة.44رقم  شكلال

 : يمثل معدل إستخدام الطمبة لممكتبة45الجدول رقم 

 النسبة المئوية تالتكرارا اإلجابات

 %58 35 مرة عمى اإلقل يوميا

 %25 15 مرة عمى االقل اسبوعا

 %17 10 مرة عمى االقل شيريا

 %100 60 المجموع

 التحميل:

ىم الطمبة الذين يترددون إلى المكتبة مرة عمى  %58من خالل الجدول أعاله يتبين لي أن نسبة 

أخذ ما يحتاجونو من المعمومات بين الطمبة من  يوميا وىي نسبة كبيرة وذلك حتى يتمكناألقل 

وىي  %25المكتبة أما الطمبة الذين يترددون عمى المكتبة مرة واحدة عمى األقل فقد نجد بنسبة 
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أي  %17نسبة قميمة نوعا ما أما الطمبة الذين يترددون مرة واحدة عمى االقل شيريا فيم بنسبة 

 رر عدم ترددىم عمى المكتبة يوميا.نسبة قميمة جدا وذلك راجع لظروف أخرى تب

  
 : يمثل معدل إستخدام الطمبة لممكتبة45رقم  الشكل

 : يمثل رضى الطمبة عن المكتبة.46الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات  اإلجابات

 %41 25 مرضية

 %50 30 مرضية إلى حد كبير

 %9 05 غير مرضية

 %100 60 المجموع

 

 التحميل:

ىم الطمبة الذين ىم راضين %50خالل الجدول الذي قمت بتحميل إيجابات أن نسبة  يتضح لي من

بحد كبير عمى مكتبتيم و السبب ىو أنو توفر ليم المراجع التي يحتاجونيا في دراستيم إما نسبة 
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ىم الطمبة الراضين عن مكتبتيم ونجدىا نسبة متقاربة مع الطمبة الراضيين بحد كبير عن  41%

ىم الطمبة الغير الراضيين بمكتبتيم و السبب راجع ربما أن المراجع و  %90نسبة  المكتبة أما

 الخدمات التي تقدميا مكتبتيم ال توفر إحتياجاتيم.

  
 : يمثل رضى الطمبة عن المكتبة.46الجدول رقم 

 : يمثل النظام المطبق في المكتبة. 47الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %58 35 نعم

 %16 10 تغيير النظام            ال         

 26% 15 تعديل النظام  

 %42 25 مجموع ال

 %100 60 المجموع
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 التحميل:

من الطمبة ىم راضين عن النظام المطبق في  %60  من خالل الجدول أعاله يتبين لي أن نسبة  

ليذا النظام يساعدىم عمى إحترام قواعد مكتبتيم و السبب راجع إلى أنيم متيقنون أن باحتراميم 

ىم الطمبة الذين لم  %34وقوانين ىذه المكتبة حتى ال تكون ىناك فوضى في المكتبة أما بنسبة 

 %23يساعدىم النظام المطبق بالمكتبة وذلك لظروفيم راجعة ليم ربما لم يساعدىم النظام وبنسبة

ساعدىم فمثال ربما توقيت اإلعارة الخاصة بيم ىم الطمبة الذين يريدون تغيير النظام وذلك حتى ي

 ال يناسبيم وذلك النشغاالتيم االخرى غير الدراسة.

 إذا كانت اإلجابة ب ال

 

    
 : يمثل النظام المطبق في المكتبة. 47رقم  الشكل

 : يمثل سبب تردد الطمبة عمى المكتبة.48الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات 

 %25 15 الخدمة نوعية
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 %17 10 توفر المادة العممية 

 %25 15 حسن اإلستقبال

 %33 20 سيولة البحث

 %100 60 المجموع

 التحميل:

ىم  %33أعاله أن السبب الكبير في التردد إلى المكتبة ىو نسبة   يتضح لي من خالل الجدول

التي تقدميا المكتبة أيضا نجد الطمبة يترددون إلى المكتبة بسبب حسن اإلستقبال ونوعية الخدمة 

حسن التعامل من طرف موظفين المكتبة الذين يتعاممون مع الطمبة بحسن اإلستقبال أما نسبة 

عن المصادر و المراجع وىي نسبة قميمة نجد بأن الطمبة يترددون إلى المكتبة حتى يبحثون  17%

 التي يمكن أن تفيدىم في دراستيم وبحوثيم.

  

 مثل سبب تردد الطمبة عمى المكتبة.: ي48رقم  الشكل

 الطرق التي يسمكها الطمبة في الحصول عمى مصادر المعمومات لمحور الثاني:األساليب و ا

 يمثل الوسيمة األولى التي يمجأ الطالب إلييا البحث عن الوثائق. :49الجدول رقم 
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 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %41 25 فيارس التقميدية

 %49 35 يةفيارس إل

 %100 60 المجموع

 التحميل: 

لمطمبة الذين يستخدمون وسيمة البحث عن  %90يتضح لي من خالل الجدول أعاله أن نسبة 

ىم الطمبة الذين  %10الوثائق ىي الفيارس األلية وذلك لسيولة البحث وتقصد جيد أقل أما نسبة 

دىا الن الفيارس االلية التي تستخدم أكثر الفيارس التقميدية إذ ىذه الوسيمة ناذرا ما نجيستخدمون 

 في مكتبتنا اليوم  أما الفيارس التقميدية فقد قالت اليوم إذ نجدىا فقد لمبحث عن المذكرات مثال.

 
 يمثل الوسيمة األولى التي يمجأ الطالب إلييا البحث عن الوثائق. :49الجدول رقم 
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 مصادر المعمومات التي يستخدميا الطمبة في دراستيم: يمثل أشكال (14جدول رقم )

 التحميل:

وىي النسبة األعمى في  %36مون الكتب أكثر بنسبة يوضح لي الجدول أعاله أن الطمبة يستخد

الجدول ألن الكتب توفر ليم المعمومات المطموبة التي يحتاجونيا والتي يعتمدون عمييا كمراجع في 

فيم يعتمدون عمى القواميس و الموسوعات لتوفير معموماتيم  %25   بحوثيم و دراساتيم أما نسبة

ىم الطمبة  %13ائل الجامعية أي في دراساتيم أما نسبة فيم يعتمدون عمى الرس %16أما نسبة 

الذين يعتمدون عمى الرسائل الجامعية إي المذكرات في مختمف دراساتيم  أما نسبة االخيرة وىي 

  ىم الطمبة الذين يستخدمون البحوث و المؤثمرات وىما بنسبة قميمة. %08نسبة 

 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %36 22 الكتب

 %13 08 الرسائل الجامعية

 %08 05 بحوث ومؤثمرات

 %16 10 مجاالت و الدوريات

 %25 15 قواميس وموسوعات

 %100 60 المجموع
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 التي يستخدميا الطمبة في دراستيم: يمثل أشكال مصادر المعمومات (14رقم ) الشكل

 : يمثل سبب إختيار الطمبة لمصادر المعمومات. 11الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %46 28 يعد مصدر ثقة

 %34 20 االسيل وصوال لممعمومات

 %20 12 االقل تكمفة

 %100 60 المجموع

 التحميل:

 %46ليل التي قمت بيا بأن معظم الطالب أي نسبة يوضح لي الجدول أعاله من خالل التحا

ىم الطالب الذين  %34السبب في اختيار معدل معموماتيم راجع في أنو مصدر موثوق أما نسبة 

وىي نسبة قميمة نوعا ما وىم الطمبة  %20يعدونو مصدر االسيل وصوال لممعمومات أما نسبة 

 م ىو المصدر االقل تكمفة.الذين يعتقدون بأن السبب الراجع في اختيار مصدرى
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 : يمثل سبب إختيار الطمبة لمصادر المعمومات. 11رقم  الشكل

 : يمثل الطمبة بأن االنترنت مصدر رئيسي كافي لممعمومات.12الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %25 15 نعم 

 %75 45 ال

 %100 60 المجموع

 التحميل: 

يمثل الطمبة الذين يعقدون بأن االنترنت  %15دول أعاله بأن نسبة يوضح لي من خالل الج

ىم الطمبة الذين ال يعتمدون عمى  %75مصدر رئيسي لممعمومات وىي نسبة قميمة جدا . أما نسبة 

االنترنت ألنيا مصدر غير كافي لتوفير المعمومات الالزمة والتي يعتمدون عمييا في بحوثيم و 

صدر في بعض األحيان غير موثوق وىو سبب غير كافي لالعتماد دراساتيم ألن االنترنت م

 عمييا.  
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 : يمثل الطمبة بأن االنترنت مصدر رئيسي كافي لممعمومات.12رقم  الشكل

 الطمبة بأن محتويات المواقع ليا مصداقية تامة.يمثل إعتقاد  :13الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %17 10 نعم

 %83 50 ال

 %100 60 المجموع

 التحميل:

ىم معظم الطمبة الذين الذين ال يثقون في محتويات المواقع  %83يمثل الجدول االتي بأن نسبة 

بصفة عامة أي أن معموماتيم التي يستخدمونيا لمبحوث و الدراسات العممية ال يستمدونيا من 

لطمبة الذين يثقون في مواقع المحتويات اىم   %17المواقع ألنيا ليس ليا مصداقية تامة أما نسبة 

والسبب راجع في أنيم لدييم الوقت لمبحث في مصادر أخرى مثل تردد عمى المكتبة أو مصادر 

أخرى أو السبب راجع إلى ظروفيم وتعامميم مع  مختمف المصادر ليذا يفضمون محتويات 

 المواقع.



الجانب التطبيقي                                                                        الفصل الرابع:     
 

 
90 

 
 واقع ليا مصداقية تامة.يمثل إعتقاد الطمبة بأن محتويات الم :13ل رقم الشك

 المحور الثالث: صعوبات و العراقيل حصول الطمبة عمى المعمومات.

 المعمومات.: يمثل صعوبة الحصول عمى  14الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 التحميل:

و التي تمثل الطمبة الذين يواجيون  %57يمثل لي الجدول أعاله من خالل التحاليل بأن نسبة 

صعوبة في الحصول عمى معموماتيم راجع إلى عدم توفر ليم المراجع التي يعتمدون عمييا في 

في عدم توفرىم  ىي نسبة الطمبة الذين يواجيون صعوبة %30دراساتيم و بحوثيم أما نسبة 

ىم الطمبة الذين  %13وسائل تكنولوجيا التي تساعدىم في حصوليم عمى المعمومات ،أما نسبة 

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات

 %57 34 عدم توفر المراجع

 %30 18 عدم توفر وسائل التكنولوجيا 

 %13 8 عدم توفر الوقت

 %100 60 المجموع
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يواجيون مشكمة مع الوقت و السبب ىو إنشغاليم بأمور أخرى غير الحصول عمى المعمومات أي 

 أن عدم توفر لدييم الوقت لموصول إلى المعمومات.

  

 لحصول عمى المعمومات.: يمثل صعوبة ا 14رقم  الشكل

يمثل في حين إيجاد مشكمة في الحصول عمى المعمومات ماىو المصدر الذي  :15الجدول رقم 

 نذىب إليو.

 

 

 

 

 

 التحميل:

من الطمبة يتوجيون إلى المكتبة في حالة ما  %63اله أن نسبة يتضح لي من خالل الجدول أع

ىم الطمبة الذين يتوجيون إلى  %25إذا وجيتيم مشكمة في الحصول إلى المعمومات أما نسبة 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %63 38 المكتبة

 %25 15 االنترنت

 %12 7 أناس ذو خبرة

 %100 60 المجموع
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ة مشكمة في الحصول عمى مصادر معموماتيم و التي يالمعمومات كمنقذ ليم في حالة مواج

ىم فئة قميمة من الطمبة الذين  %12ية أما نسبة يعتمدون عمييا في دراستيم و بحوثيم العمم

أساتذة و دكاترة لالستفادة منيم من خالل إعطاءىم يتوجيون إلى ذوي الخبرة و الكفاءة العالية مثال 

 أو استشارتيم حول مصادر المعمومات التي يحتاجونيا.

 
المصدر الذي يمثل في حين إيجاد مشكمة في الحصول عمى المعمومات ماىو  :15رقم  شكلال

 نذىب إليو

من يساعدىم من موظفين المكتبة في حالة ما إذا واجيوا : يمثل ايجاد الطمبة 16الجدول رقم 

 صعوبة في الحصول عمى المراجع.

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %67 40 نعم

 %33 20 ال

 %100 60 المجموع
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 التحميل: 

من الطمبة الذين يجدون من  %67االتي نجد أن نسبة  من خالل ما تبين لي من تحميل الجدول

واجيوا صعوبة في الحصول عمى مصادر و مراجع يساعدىم من موظفي المكتبة في حالة ما إذا 

من الطمبة الذين يجدون صعوبة وال يساعدىم  %33التي يحتاجونيا لتمبية رغباتيم أما نسبة 

المكتبة يمكن أن يكونوا منشغمين في جية  الموظفين و السبب راجع إلى أن العمال أو موظفي

  أخرى أو ليس لدييم الوقت الكافي إلنشغال مع الطالب وذلك ألنيم منشغمين بالميام الموكمة إلييم. 

                         

: يمثل ايجاد الطمبة من يساعدىم من موظفين المكتبة في حالة ما إذا واجيوا 16رقم  الشكل

 عمى المراجع. صعوبة في الحصول

 يمثل صعوبة تعامل الطمبة مع مختمف مصادر المعمومات التي تخدم بحوثو  :17الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %75 45 نعم

 %25 15 ال

 %100 60 المجموع



الجانب التطبيقي                                                                        الفصل الرابع:     
 

 
94 

  التحميل:

تمف ىم الطمبة الذين يواجيون صعوبة في التعامل مع مخ %75يمثل الجدول أعاله أن نسبة 

أول صعوبة الحصول عمييا أحيانا مصادر المعمومات وذلك راجع لعدم توفر المعمومات المطموبة 

ىم الطمبة الذين ليس لدييم أية مشكمة في تعامميم مع المعمومات وىذا راجع إلى  %25أما نسبة 

 أن مختمف وأشكال ومصادر المعمومات تمبي رغباتيم في الحصول عمى المعمومات وليس لدييم

 . أية مشكمة في التعامل معيا

 

 يمثل صعوبة تعامل الطمبة مع مختمف مصادر المعمومات التي تخدم بحوثو  :17رقم  شكلال
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 يمثل الخدمات التي تقدميا المكتبة لممستفيدين. :18الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االجابات

 %38 22 خدمة اإلعارة

 %12 7 خدمة التصوير و االستنساخ

 %35 21 خدمة تدريب المستفيدين

 %15 9 خدمة اإلحاطة الجارية

 %100 60 المجموع

 التحميل:

ىي النسبة التي إختارىا الطمبة وىي خدمة  38% من خالل التحميل الذي قمت بو تبين ان نسبة

ي من المراجع ألنيا تتيح لممستفيد بإعارة عدد كاف،اإلعارة والتي يختاجيا الطمبة لتوفير متطمباتيم

ىي خدمة التصوير  12% أما نسبةوالمصادر وذلك ألستعماليا خارج المكتبة لإلستفادة منيا 

وذلك اطة الجارية حخدمة تدريب المستفيدين أما نسبة خدمة اإل 3%5 واإلستنساخ أما نسبة

 لتمكينيا من التعرف عمى كل جديد ينشر من المعمومات حول إىتمامات المستفيدين .
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 يمثل الخدمات التي تقدميا المكتبة لممستفيدين. :18رقم  شكلال

 صعوبة التعامل مع الخدمات الموجودة في المكتبة  :19مرق الجدول

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 % 58 35 نعم

 % 42 25 ال

 %100 60 المجموع

 

 التحميل: 

الذين ليس لدييم مشكل في التعامل ىم الطمبة  58% بعد التحميل الذي قمت بة تبين لي أن نسبة

 مع خدمات المكتبة والسبب راجع إلى أنيم 

ىم الطمبة الذين  42%ميتمون بالتردد ومواكبة كل تطوراتيا وكيفية التعامل مع خدماتيا أما نسبة 

يجدون صعوبة في التعامل مع خدمات المكتبة والسبب راجع الى عدم ترددىم عمى المكتبة عمى 

 ميم يجدون صعوبة في ماتقدمو المكتبة من خدمات لتمبية إحتياجاتكم.يوميا مما جع
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 صعوبة التعامل مع الخدمات الموجودة في المكتبة :19مرق شكلال

 اإلستفادة من خدمات المكتبة ودورىا في تحسين وجذب المستفيدين إلييا 20الجدول:رقم 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

  %75 45 نعم

  % 25 15 ال

 % 100 60 المجموع

 

 التحميل:

من اإلستفادة  اكدو أ الذين ىم الطمبة 75%من خالل تحميل البيانات الذي قمت بو نجد أن نسبة 

الطمبة و المستفيدين أما نسبة  من خدمات المكتبة من خالل ماتقدمو من خدمات تمبي إحتياجات

بب ىو عدم ترددىم عمى ىذه المكتبة ىم الطمبة الذين لم يستفيدون من خدمات المكتبة والس %25

 صعوبة في إستعابيا وامما وجد المكتبة تقدمو عمى ما واإلستطالع
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 اإلستفادة من خدمات المكتبة ودورىا في تحسين وجذب المستفيدين إلييا 20رقم الشكل :

 ىل تساعدكم خدمات المكتبة في التعرف عمى اإلمكانيات المتاحة بالمكتبة :21رقم  الجدول

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 42% 25 نعم

 58% 35 ال

 100% 60 المجموع

 

 التحميل:

ىم الطمبة الذين  42% بعد التحميل الذي قمت بو من خالل التحاليل التي قمت بيا تبين أن نسبة

ساعدتيم خدمات المكتبة عمى في التعرف عمى اإلمكانيات المتاحة في المكتبة والسبب راجع إلى 

ىم الطمبة الذين لم  58%أن ىذه الخدمات قد ساعدتيم في تمبية رغباتيم أما ٌأغمبة النسبة الكبيرة 

تساعدىم في التعرف عمى اإلمكانيات المتاحة بالمكتبة والسبب ىو أن ىذه الخدمات لم تكن كافية 

 نسبة ليم .لبا
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 ات المتاحة بالمكتبةىل تساعدكم خدمات المكتبة في التعرف عمى اإلمكاني:21رقم  شكلال

 _ىل سبق لمكتبتكم عرض خدمات لم تكن تتوقعيا؟:22رقم  الجدول

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 8% 5 نعم

 92% 55 ال

 100% 60 المجموع

 

  التحميل:

من خالل تفريغ البيانات الذي قمت بو ومن خالل التحاليل التي قمت بيا تبين أن نسبة       

 عمى خدمات لم يتوقعوىا من قبل. االذين ربما تعرفو ىم الطمبة  %8

ىم الطمبة الذين لم تعرض مكتبتيم خدمات أخرى من غير التي يعرفونيا ألن كل   92%أما نسبة 

 الخدمات التي يعرفونيا قامت مكتبتيم بعرضيا عمييم إلستفادة منيا.
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 _ىل سبق لمكتبتكم عرض خدمات لم تكن تتوقعيا؟:22رقم  شكلال

 يمثل ىل تمبي الخدمات إحتياجات الطمبة في الحصول عمى المعرفة: :23رقم  للجدوا

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 92% 55 نعم

 8% 5 ال

 100 60 المجموع

 التحميل:

ألن معظم الطمبة  ،جدا وىي نسبة كبيرة 92%من خالل التحميل الذي قمت بو تبين لي أن نسبة 

وما يحتجون ل إلى المعمومات وتمبي رغباتيم تقدميا المكتبة في الوصو  تساعدىم الخدمات التي

  إليو من أوعية المعمومات.

ىي نسبة قميمة جدا مقارنة مع النسبة األولى ألن الطمبة الذين يعتقدون بان خدمات  8%أما نسبة 

ثر مما تمبي المكتبة ال تساعدىم ربما السبب راجع في أن الطمبة لم يتعرفو عمى ىذه الخدمات أك

حتياجاتيم فمكتبة العموم اإلقتصادية لم توفر ليم الزم وىي غير قادرة عمى تمبية حاجاتيم  رغباتيم وا 

 .المعموماتية
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 يمثل ىل تمبي الخدمات إحتياجات الطمبة في الحصول عمى المعرفة: :23رقم شكل ال
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 نتائج الدراسة عمى حسب الفرضيات:

ات المتعمقة بإستمارة اإلستبيان وتحميميا وتفسيرىا بما يتناسق مع معطيات بعد تفريغ البيان 

 الدراسة وذلك لمعرفة سموك الطمبة حيال إستخدام المعمومات في المكتبات الجامعية

 المكتبة الجامعية ودورىا في تمبية إحتياجات الطمبة.الفرضية األولى: 

لفرضية الحظت أنيا تحققت وذلك من خالل من خالل تفريغ بيانات الجداول المتعمقة بيذه ا

 المؤشرات التالية:

وذلك راجع لما تقدمو وتوفره المكتبة من مراجع  %75تردد الطمبة عمى المكتبة بنسبة 

حتياجاتيم.  ومصادر المعمومات وتمبية رغباتيم وا 

نسبة كافية والسبب راجع في  58%_كما أن معدل إستخدام الطمبة لمكتبتيم بنسبة 

حتياجاتيم ورغبات المستفيدين.توفير   ا 

الطمبة راض عن ىذه  من 90%_إعتماد الطمبة راجع إلى رضاىم عن ىذه المكتبة إذ نجد 

 05المكتبة وذلك لما تقدمو من معمومات.وىذا وايوضحو الجدول رقم 

ىم الطمبة الذين يساعدىم النظام المطبق في المكتبة وذلك إلحترامو وأيضا  %58_نسبة 

 بة يتالئم مع مواقيت دراستيم.يراه الطم

_حسن اإلستقبال ونوعية الخدمة ىو سبب تردد الطمبة عمى المكتبة لسيولة البحث فييا كما 

 08ىو موضح في الجدول رقم 

 يسمكيا الطمبة في الحصول عمى المعمومات. األساليب والطرق التيالفرضية الثانية: 
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المتعمقة بيذه الفرضية و من خالل  من خالل ماقمت بو من جمع البيانات والمالحظات

 اإلدالل الذي قام بو طمبة عينة البحث وجدت أن ىذه الرضية تحققت وفق المؤشرات األتية:

من الطمبة الذين يستخدمون الفيارس اآللية في  75% _ ىناك نسبة كبيرة تقدر ب نسبة

 البحث عن الوثائق.

تاجونو من معمومات وأغمب الطمبة _إستخدام الكتب يساعد الطمبة في الحصول عمى مايح

 يستخدمون الكتب. 36%بنسبة 

أن سبب إختيارىم لمصادر معموماتيم ىو مصدر  46%_أغمب الطمبة والذي يقدر بنسبة 

 موثوق بنسبة ليم.

_ىناك العديد من التناقضات حول إعتبار األنترنت مصدر رئيسي كافي لتوفير المعمومات 

ية لعدم اإلعتماد عمى األنترنت كمصدر رئيسي وأن ليس نسبة كاف 75%بحيث تعتبر نسبة 

 09ليا مصداقية تامة واإلعتماد عمييا كما ىو موضح في الجدول رقم 

 المعمومات.حصول الطالب عمى  صعوبات وعراقيلالفرضية الثالثة:

 تحققت ىذه الفرضية من خالل مايمي:

والسبب راجع إلى  57% _ىناك أسباب تعيق الطالب في الحصول عمى المعمومات بنسبة

عدم توفر مراجع ومصادر المعمومات التي يبحثون عنيا والتي يستخدمونيا في بحوثيم 

 10العممية كما ىو موضح في الجدول رقم 

ىم الطمبة الذين يساعدىم موظفون المكتبة في الحصول عمى المراجع والسبب  67%نسبة 

 مطالعة.ىو تحفيزىم عمى التردد عمى المكتبة وحثم عمى ال
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_ىناك صعوبات عديدة تواجو الطمبة والسبب ىو صعوبة تعامميم مع محتمف مصادر 

 المعمومات.

ىي توجو الطمبة إلال المكتبة في حالة ماإذا واجيتيم مشكمة مافي حين توجو  63%_نسبة 

 البعض إلى مواقع األنترنت.

  المكتبة لممستفيدين :الخدمات التي تقدمياالفرضية الرابعة

الل التحميل وتفريغ الجداول الذي قمت بو تبين أن ىذه الفرضية قد تحققت أيضا بعد من خ

 المؤشرات التالية:

من الطمبة الذين يعتمدون  75%_إن اإلستفادة من الخدمات التي تقدميا المكتبة ىي نسبة 

 عمى الخدمات التي تقدميا النكتبة اإلستفادة منيا.

اعدىم خدمات المكتبة في التعرف عمى اإلمكانيات _إن أغمبية الطمبة ىم الذين ال تس

 وىذا راجع إلى تياونيم. 58%المتاحة بالمكتبة بنسبة 

_الخدمات التي تقدميا مكتبة العموم اإلقتصادية ىي خدمة اإلعارة وىذه الخدمة ىي األكثر 

حتياجات المستفيدين.  تجاوبا مع متطمبات وا 

حدمات لم يتوقعوىا من قبل غير الخدمات التس  _أغمبية الطمبة يأكدون بأن مكتبتيم تقدم

 .92%إعتادو عمييا وأكدو إجابتيم بنسبة 
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 النتائج العامة لمدراسة:

يمكن تمخيص النتائج العامة لدراستي التي توصمت إلييا من خالل توزيعي لإلستمارة 

 اإلستبيان وتحميمي لمجداول في التالي:

ة عبد الحميد بن باديس مستغانم عن باقي المكتبات تتميز مكتبة العموم اإلقتصادية بجامع

بحسن إستقباليا ونوعية خدماتيا وذلك من  خالل تردد الطمبة عمييا والمستفيدين منيا 

 وذلك  راجع إلى سيولة البحث فييا وتوفرىا عمى مصادر المعمومات. 75%بنسبة

 91%ى مكتبتيم بنسبة_مدى رضى طمبة العموم اإلقتصادية بمراحميا الجامعية الثالثة عم

 من خالل ماتقدمو وتمبية إحتياجاتيم ورغباتيم.

ىو إستخدام الطمبة لفيارس اآللية ىي الوسيمة األولى التي يمجأ إلييا  75%_إن إستخدام

 الطمبة في البحث عن وثائقيم.

_يستخدمون معظم الطمبة لمكتب وأيضاالقواميس والموسوعات والدوريات في بحوثيم الدراسية 

 لعممية.وا

 _إن معظم الطمبة سبب إختيارىم لمصادر المعمومات ىو مصدر ثقة ليم.

  100%_اغمبية الطالب يرون أن األنترنت ومحتويات المواقع ليس مصدر موثوق 

_إن اغمبية الطالب يرون أن السبب الذي يعيقيم في الحصول عمى المعمومات ىو عدم 

 توفر المراجع ومصادر المعمومات.

عمى المجوء إلى المكتبة في حيين واجيتيم مشكمة في الحصول  63% لطمبة بنسبة_إعتماد ا

 عمى المعمومات.
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_معظم الطمبة يمجاؤون إلى المكتبة في جالة ماإذا واجيتيم مشكمة في الحصول عمى 

 مصادر المعمومات.

 _إن صعوبة تعامل الطمبة مع مختمف مصادر المعمومات التي تخدم بحوثو ودراساتو.

 ىم مكتبة العموم اإلقتصادية في تقديم عدة خدمات تساعد الطمبة والمستفيدين ._تسا

 _اإلستفادة من خدمات المكتبة ودورىا في تحسين وجذب المستفيدين إلييا.

 _مساىمة المكتبة في تمبية إحتياجات الطمبة في الحصول عمى المعرفة.
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 المشاكل والعراقيل:

مؤسسة ميما كان مجال تخصصيا من نقاط ضعف وعمى المسؤولين لال تخمو أي مكتبة أو 

يجاد حمول ليا،و مكتبة العموم اإلقتصادية بجامعة عبد الحميد بن باديس لوالية  محاولة تخطييا وا 

مستغانم، مؤسسة ثقافية تعمل عمى تمبية رغبات كافة المجتمع في إيطار تقديم خدماتيا فيي تعاني 

 لنا إيجازىا في مايمي:من عدة نقائص وىفوات حاو 

 _نقص المواد المكتبية

 _ضيق المساحة بانسبة لقاعة المطالعة الخاصة باطمبة

 _ نقص في بعض التجييزات التي يمكن أن تفيد الطالب أو المستفيدين   

 _عذم وجود مختصيين في عمم المكتبات والمعمومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الجانب التطبيقي                                                                        الفصل الرابع:     
 

 
108 

 الحلول واإلقتراحات:
 

في الدراسة الميدانية والنتمثمة في سموك الطمبة الجامعيين حيال إستحدام من خالل ما توصمنا إليو 

 المعمومات في المكتبات الجامعية.

حولنا التطرق إلى بعض اإلقتراحات التي أفادنا بيام سؤول المكتبة والموظفين ايضا بيذه المكتبة 

 والتي نأمل أن نجد آذانا صاغية ليا والمتمثمة فيما يمي:

 ة عمى التردد عمى المكتبة.تحفيز الطمب -

توفير مكتبيين متخصصين في مجال عمم المكتبات والمعمومات لتقديم خدمات وارشادات  -

 معموماتية متخصصة تمبي احتياجات الطمبة. 

 تمبية احتياجات المعموماتية لطالب العموم االقتصادية بمراحميا الدراسية الثالث. -

 تبة لتمبية رغبات الطمبة.الزيادة في توفير الرصيد الوثائقي لممك -

 ارشاد الطمبة المستفيدين وتعميميم كيفية استخدام مصادر المعمومات بالمكتبة. -

 التعاون بين المكتبيين العاممين في مكتبة العموم االقتصادية. -

 التعريف بالخدمات التي تقدميا المكتبة. -

ة بيدف توفير إجراء دراسة دورية منظمة عن سموكيات الطمبة وحاجاتيم المعموماتي -

 المعمومات.
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 خالصة الدراسة: -

من خالل ما توصمنا إليو في ىذه الدراسة قمت بتسميط الضوء عمى المكتبة الجامعية ودورىا في 

تمبية إحتياجات الطمبة والمستفيدين منيم طمبة العموم اإلقتصادية .تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف 

من مستوى الطالب، وقد أظيرت النتائج أن ىناك عن خصائصيا وتوظيف نتائج الدراسة لرفع 

حاجاتيم إلى التردد و  ات لدى طالب العموم اإلقتصادية،تباينا في سموكيات البحث عن المعموم

عمى مكتبتيم لمحصول عمى مصادر معموماتيم،و وحاجاتيم إلى المزيد من الخدمات المكتبية 

ي واجيتيم  في الحصول عمى المعمومات التي تقدميا عمى الرغم من الصعوبات والعراقيل الت

 التي تخدم دراساتيم العممية. 

 

 

 



 الخاتمة
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وفي  األخير نستنتج أن المكتبات الجامعية لها دور فعال في عممية التحصيل األكاديمي 
الطمبة  والبحث العممي،والسبب راجع بما توفرخ المكتبة الجامعية من معمومات لمستفيدين

مى مدى قدرتها في توفير واألساتذة منهم في شتى الميادين ويتوقف نجاح المكتبة الجامعية ع
خدمات المعمومات بحيث تمبي إحتياجات ورغبات المستفيدين، كما أن نجاح المكتبة يتطمب 
توفير العنصر البشري ذو الكفلءة العممية والمهنية .كما تمعب المعمومات دور أساسي في 

عميم والبحث الغممي، وهي أيضا أساسية إلعالم المجتمع وتثقيفهم وتوعيتهم فى المجتمع في الت
حاجة ماسة إلى المعمومات في كل المجاالت وكل التخصصات حتى يتمكن الطمبة من 

 اإلستفادة منها.
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 ملخص:
 

حتياجات المستفيدين وقد تناولت            لممكتبات الجامعية أهمية كبيرة في تمبية رغبات وا 

الدراسة موضوع سموك الطمبة الجامعيين حيال إستخدام المعمومات في المكتبات الجدامعية ومن 

مستفيدين جراء دراسة ميدانية بمكتبة العموم اإلقتصادية جامعة مستغانم وذلك لتمبية رغبات الخالل إ

في توفير المعمومات بحيث تناولت في دراستي فصمين،النظري والتطبيقي فخصص الجانب كيفية 

مبات الحصول عمى المعمومات التي تستخدم في البحوث العممية والمكتبات الجامعية التي توفر متط

المستفيدين،أما الفصل الثاني خصص التطبيقي الذي أجريت عمى مستوى مكتبة العموم اإلقتصادية 

 لوالية مستغانم.

 الكممات المفتاحية:

 عمومات_المكتبات الجامعية .السموك_الطالب الجامعي _الم
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ABSTRACT 
 

Unversity libraies have a great intest in meeting the needs and need 

of the benficiaries. 

The study dealt with the behavior of university students regading the 

use of information in university libries and through conducting a field 

study at the university mostaganem economic libarary to meet the 

wishes of the beneficiaries in providing information to develop         

their abilies.the theoretical side of how to obtain the information 

used in scientific research and university libraries that provide the 

requirements of the beneficiaries.the second chapter was devoted to 

the applied side that was carried out at the lovel of the library of 

economics of the mandate of mostaganem 
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