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 حطاب وسيلة 

الحمد هلل كثٌرا طٌبا مباركا فٌه الذي رافقنً على إكمال هذا العمل إلى هبة الرحمن 

لوالهما لما كنت أعٌش اسعد أٌام حٌاتً فالحمد هلل على نعمة الوالدٌن الى من وهبا لً 

حٌاتهما بال مقابل وعلمانً مبادئ الحٌاة، وكانا سندا لً فً حٌاتً فً كل خطوة 

ودفعانً الى األمام حتى نلت بفضل ربً الشهادة والمقام وأي شهادة اعلً من خطوتها 

 بركما أمً وأبً وأشكركما على تعبكما علً.

 إلى إخوتً وأختً. 

 إلى كل أصدقائً.

 إلى األساتذة الكرام وخاصة األستاذة المحترمة "محمدي نادٌة".
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 كفيف محجوبة

زبدة حرمان عٌنً من المنام أهدٌها إلى من هذه ثمرة جهدي وعملً على مدار العام 

أخرجنا من الظلمات إلى النور حبٌبنا المصطفى علٌه الصالة والسالم إلى مالكً فً 

الحٌاة إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة األمل وسر الوجود من لحائها دعائها سر 

 نون حلٌمة .نجاحً إلى أغلى األحباب أمً الح

إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار إلى من علمنً العطاء بدون انتظار إلى من أحمل 

اسمه بكل افتخار، من سٌتبقى كلماته نجوم أهتدي بها الٌوم وغدا وإلى األبد الغالً 

 عبد القادر أطال هللا عمره .

 إلى صدٌقاتً "خدٌجة، فاطمة، نادٌة "

 هواري"إلى زوجً وسندي فً الحٌاة "

إلى مالئكة العائلة "آدم، ٌوسف، سندس،باتول، حفصة، ٌسرى، شفاء، رمٌسة واآلٌة 

" 

إلى كل من حمله قلبً ولم ٌذكره قلمً إلى كل من لم ٌجعلنً على هامش صفحة 

 .6102 -6102ذكرٌاته وأخٌرا إلى كل طلبة علم المكتبات والمعلومات  

 



 شكر وتقدير
 

 

 
 

فلها منا  وجهتنا وأرشدتناأتقدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذة المشرفة "محمدي نادٌة" التً 

 عظٌم العرفان على صبرها معنا طٌلة انجاز هذه الدراسة.

مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة على تعاونه معنا إثناء القٌام  كما نشكر مسؤول

بالدراسة، كما ال ٌفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزٌل إلى كل من سهروا على تنوٌر عقولنا 

 طٌلة مسارنا الدراسً فلهم كل التحٌة والتقدٌر والشكر والعرفان.  
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 مقدمة

إثباتٌ إلى تسعى التً والحدٌثة الهامة العلوم المكتباتوالمعلوماتمن علم عتبر

وجودهاوكٌانهاالذاتًفًعصرٌشهدوفرةهائلةمنالمعلوماتحٌثأصبحعلماٌرتبط

 اإلنسانٌة المكتبةبالمعرفة تعد إذ الحصولعلٌها، و وبثها وضبطها وٌعملعلىحفظها

بقصد الفرد معه ٌتفاعل ما كل فٌه للمعلوماتحٌثهًمكانٌتجمع الرئٌسً المصدر

أوالكتسابمهاراتوخبراتت بشكلمقصود هًالسندعلٌمٌة.التعلم الجامعٌة فالمكتبة

 األكادٌمٌة المكتبات من متمٌز ونوع وتموٌلهاالتًالجامعة بإنشائها الجامعات تقوم

ٌتالءم للمجتمعالجامعًبما المختلفة الخدماتالمكتبٌةوالمعلوماتٌة تقدٌم هدفها وإدارتها

الحاجة إلىظهور المكتباتونشرها فً التوسع أدى حٌثقد ذاتها أهدافالجامعة مع

 مؤهلٌن مكتبٌٌن أمناء إلى الملحة الخدالذٌن تقدٌم أسسٌستطعون وفق المكتبٌة مات

اإلعا الخدماتخدمة منبٌنهذه السلٌمة، واإلدارٌة التًهًعملٌةوإجراءاتالفنٌة رة

التًٌختارهاالمستفٌدوالسماحلهبإعارتها،ومنهذاجاءتهذهالدراسةتسجٌلالمصادر

لجامعٌةكمحاولةمعرفةفعالٌةخدمةاإلعارةودورهافًتطوٌروتحسٌنخدماتالمكتبةا

فصولجاءتعدةوقدضمنتهذهالدراسةقسمٌناألولنظريوالثانًمٌدانًواشتملت

كماٌلً:

ٌمثلدراسةموضوعبحثنامنخاللتحدٌدمشكلةالبحثالتًوالذيالمنهجي فصل ال

وفرضٌاتالبحثإذبها لها ٌمكناختٌارإجاباتمسبقةتبٌنأهمالعناصرالتًتطرقنا

،األهمٌةوالهدفمنهمعتحدٌدالمنهجالمستخدم،ثماختٌارالموضوعباإلضافةإلىأسباب

 حددناأدواتجمعالبٌاناتوالدراساتالسابقة.

بدءاالفصل األول جاء بعنوان :" المكتبة الجامعية"  الجامعٌة المكتبة فٌه وتناولنا

وخدم وأنواعها إلىدوربتعرٌفها التطرقفٌه تم كما المكتبةباإلضافةووظائفاتها هذه

إلىالتعرفعلىأهدافهاوالمشكالتوالصعوباتالتًتواجهها.

تقدٌمأما الفصل الثاني جاء بعنوان : "خدمة اإلعارة في المكتبة الجامعية تم فقد "

 لتعرف عرضموجز على ثم بها تمر التً والمراحل الوثائقٌة بتعرٌفالسلسلة قمنا

الخدمة هذه فً المتبعة القواعد ومعرفة وأنواعها الجامعٌة بالمكتبات وأهمٌتها اإلعارة

باإلضافةإلىاألنظمةوالعواملالمؤثرةفًسٌاسةاإلعارة.



 مقدمة
 

 
ب  

حول الدراسة الميدانية ٌتمحورأما الفصل الثالث  منخاللها التًقمنا إعطاءبمكتبة

جامعة عن اللمحة بادٌس بن الحمٌد عبد للطلبةبتعرٌف تلبٌها التً والخدمات المكتبة

التنظٌمً هٌكل المستفٌدٌن، الكلٌة العاملونبالمكتبة الوثائقً، الرصٌد ومعرفة القانون،

 الداخلًلها،

تمعرضالنتائجللدراسةمع،وقمنابتحلٌلالمقابلةالتًأجرٌتمعمسؤولالمكتبة

قداإلشارة التً بعضاالقتراحات تقدٌم مع تتحقق لم تحققتوالتً فرضٌاتالتً إلى

تساهمفًتحسٌنخدمةاإلعارة.
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 إجراءات الدراسة

 _ أساسيات موضوع الدراسة

 فً هذا الفصل سنحاول تقدٌم عرض عن منهجٌة انجاز هذه الدراسة 

:الدراسةإشكالية -1  

 الجامعٌة وإلى أي مدىفعالٌة خدمة اإلعارة بالمكتبات حول إشكالٌة هذا الموضوع تتمحور 

تطبٌق هذه الخدمة فً تحسٌن خدمات المعلومات بمكتبة كلٌة علوم االقتصادٌة  اإلفادة من

طلبة التدرج وما بعد التدرج  اعهاوأنبوالتجارٌة وعلوم التسٌٌر لتلبٌة حاجات جمهورها 

 حسب التخصصات الموجودة بالجامعة، ومن هنا ٌمكن طرح اإلشكالٌةأساتذة وموظفٌن 

 التالٌة:

طلبة المستفيدين بمكتبة كلية العلوم االقتصادية الما مدى فعالية خدمة اإلعارة لدى 

 والتجارية وعلوم التسيير؟

:تساؤالت الدراسة  -2  

هل سٌاسة االقتناء تلبً طلبات خدمة اإلعارة لدى المستفٌدٌن ؟ -  

بإعارتها؟غٌر مسموح الإعارتها والمواد تقوم بما هً المواد التً  -  

أدمجت اإلدارة خدمة اإلعارة اآللٌة؟ هل -  

فرضيات الدراسة: -3  

سٌاسة االقتناء ال تلبً دائما طلبات خدمة اإلعارة. -  

إعارتها هً الكتب التً تحتوي على أكثر من نسخة أما المواد التً ال ٌمكن نقوم بالمواد التً -

واحدة. إعارتها هً التً تحتوي على نسخة  

اإلدارة خدمة اإلعارة اآللٌة.لم تدمج  -  

أهداف الدراسة: -4  

حسٌس بمدى أهمٌة خدمة اإلعارة فً المكتبات الجامعٌة.تال -  

تعرٌف للقارئ أو المستفٌد بخدمة اإلعارة لكً ال ٌجد صعوبات للوصول للمعلومة. -  

اولة إٌجاد بعض الحلول تحسٌن خدمة اإلعارة بعد معرفة النقائص التً تواجهها ومح -

.المقترحة  
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أهمٌة الدراسة فً :  تكمنأهمية الدراسة:  -5  

إبراز مدى مساهمة نظام اإلعارة لتلبٌة حاجٌات المستفٌد. -   

إبراز أهمٌة نظام اإلعارة وضرورة تطبٌقه. -  

مساعدة المستفٌدٌن فً الحصول على مطالبهم بأٌسر الطرق. -  

أسباب اختيار الموضوع: -6  

األسباب التً دفعتنا الختٌار هذا الموضوع والمتمثل فً خدمة اإلعارة فً المكتبات 

 الجامعٌة: كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر. 

 و نذكر منها :

أسباب موضوعية: -أ   

تخصص علم المكتبات تخصص واسع ٌفتح آفاق لدراسة العدٌد من المواضٌع من  -

لمكتبات الجامعٌة.بٌنها اإلعارة فً ا  

مدى أهمٌة اإلعارة كخدمة مكتبٌة كونها تعتبر أداة وصل بٌن القارئ والمكتبة.   

أسباب ذاتية: -بـ  

اهتمامنا الشخصً كوننا طلبة التخصص فً مجال علم المكتبات. -  

الرغبة فً الرفع من مستوى خدمة اإلعارة وذلك بتجاوز النظام التقلٌدي ومواكبة  -

التكنولوجً.التطور   

كز الدراسة على ثالث مجاالت وهً:ترت :وحدودها مجاالت الدراسة -7  

أجرٌت الدراسة بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس "خروبة" وبناءا :المجال الجغرافي7-1

على موضوع البحث فقد كان المجال الجغرافً لمكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة 

 وعلوم التسٌٌر.

الوقت المستغرق فً إنجاز الدراسة إبتداءا من أوائل شهر فٌفري المجال الزمني:  7-2

 إلى أواخرلشهر أفرٌل.

مسؤول المكتبة ألنه على عالقة بٌشمل المجال البشري لدراستنا  المجال البشري: 7-3  

 مباشرة بموضوع البحث.

 

 

 



المنهجيالفصل   
 

 
16 

المنهج المستخدم ووسائل جمع البيانات:-8  

اإلجراءات المتبعة فً دراسة الظاهرة ومشكلة البحث الكتشاف المنهج هو مجموعة من 

الحقائق المرتبطة بها واإلجابة عن األسئلة التً أثارتها مشكلة البحث، ولهذا من الضروري 

 استخدام المنهج باعتباره الطرٌقة التً ٌسلكها الباحث للوصول إلى نتٌجة معٌنة.

وٌختلف المنهج من دراسة إلى أخرى حسب المشكلة المطروحة والموضوع محل 

الدراسة، ومن خالل هذه الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج الوصفً التحلٌلً لدراسة عملٌة 

اإلعارة فً المكتبة الجامعٌة، كما أنه ٌتوقف نجاح أي بحث إلى حد كبٌر على حسن 

حصول على معلومات والبٌانات المشكلة المن أجل  استخدام الوسائل واألدوات المناسبة

 المراد دراستها.

المقابلة :  8-1  

تعتبر المقابلة الوسٌلة األنسب واألكثر شٌوعا واستعماال لجمع البٌانات والمعلومات 

الكٌفٌة، كما أنها أداة مالئمة للحصول على المعلومات والبٌانات والحقائق المتعلقة بواقع 

بمفهومها العام تعنً المناقشة أو حوار ٌحصل بٌن شخصٌن أو أكثر ٌتخللها معٌن والمقابلة 

تبادل الرأي فً الموضوعات الخاصة بالبحث، والشخص الذي ٌؤدي المقابلة ٌسمى 

الشخص الباحث والشخص المبحوث الذي تتم مقابلة بالمجٌب. فالمقابلة هً تقنٌة مباشرة 

لذٌن تم سحبهم بكٌفٌة منعزلة، غٌر أنها تستعمل للتقصً العلمً تستعمل فً إزاء األفراد ا

فً بعض الحاالت إزاء المجموعات من أجل استجوابهم بطرٌقة نصف موجهة والقٌام 

1بسحب عٌنة كٌفٌة التعرف بعمق على المستجوبٌن".  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .731. ص6002ماضً، مصطفى، مترجم. منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة. الجزائر: دار القصبة،  
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الدراسات السابقة: -9  

تفرع العلوم وتعدد تعتبر الدراسات السابقة نقطة انطالق للمواضٌع والبحوث الجدٌدة حٌث 

مجاالت الدراسة ٌعطً فرصة أكثر للبحث وإثراء حول موضوع معٌن وتأتً الدراسات 

الحدٌثة فرصة لتكملة ما تم عرضه أو دراسته سابقا، تمت خالل تطلعنا للرصٌد الموجود 

وما قمنا به بتحصٌله كحامل مبدئً للدراسة وجدت أن هناك دراسات اهتمت بموضوع 

مكتبة الجامعٌة وهً التً سبقت أن تناولت مثل هذا الموضوع تتمثل فً :اإلعارة فً ال  

بن عمٌرة، عبد الكرٌم.تسوٌق خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعٌة. ماجستٌر:علم  -

. 6002المكتبات: قسنطٌنة،  

فً هذه الدراسة تطرق  إلى دراسة الوثائقٌة حٌث قام بتحلٌل بٌانات اإلعارة حسب 

رة الزمنٌة وحسب فئات المستفٌدٌن وذكر خدمة اإلعارة بنوعٌها الداخلٌة الموضوع والفت

والخارجٌة واإلجراءات  التنظٌمٌة لإلعارة الخارجٌة واتجاهات المستفٌدٌن نحو اإلعارة  

 الداخلٌة 

. 6002بدٌر، جمال. مدخل لدراسة علم المكتبات ومراكز المعلومات. عمان: دار حامد ، -

  

ة بخدمة اإلعارة حٌث تطرقت إلى تعرٌف اإلعارة والدوافع التً تدفع اهتمت هذه الدراس

المستفٌدٌن من المكتبة الستعارة الكتب وأهمٌتها فً المكتبة كما تناولت هذه الدراسة 

 العوامل المؤثرة فً سٌاسة اإلعارة.
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 تمهيد:

المكتبات الجامعٌة الشرٌان الرئٌسً الذي ٌغذي برامج وأهداف وأغراض الجامعة  تعتبر

الدراسٌة  وهً بذلك ملزمة بمتابعة المناهج عملٌة التدرٌس أو البحوث العلمٌة،فً سواء 

الجامعٌة و مواكبة تطوراتها المتالحقة وكذلك ملزمة بمتابعة برامج البحث العلمً حتى 

 تتمكن من تنمٌة مجموعاتها  فً هذا االتجاه. 
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 المكتبة الجامعية : -1

Universities تعرٌف الجامعة : 1-1  

إداري تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة تعرف الجامعة على أنها مإسسة عمومٌة ذات طابع 

واالستقالل المالً، و هً موضوعة تحت سلطة الوزٌر المكلف بالتعلٌم العالً، وهذا 

الصادر بتارٌخ سبتمبر  544 -83حسب ما تنص علٌه المادة األولى من المرسوم رقم 

 256.1-98المعدل و المتمم بالمرسوم التنفٌذي رقم 

Bibliothèque : تعرٌف المكتبة 1-2  

ظهر العدٌد من التعرٌفات للمكتبات ، حٌث عرفها إبراهٌم بن عبد هللا على أنها :مإسسة 

علمٌة ثقافٌة تربوٌة اجتماعٌة تهدف إلى جمع مصادر المعلومات و تنمٌتها و تنظٌمها و 

 استرجاعها و تقدٌمها للمستنفدٌن.

فة )المطبوعة و غٌر وٌتصح من تعرٌف المكتبة : تقوم بجمع المعلومات بؤشكالها المختل

 2مطبوعة و بالطرق المختلفة كالشراء ،اإلهداء،التبادل..(

Bibliothèque Universitaire : تعرٌف المكتبة الجامعٌة 1-3   

المكتبة الجامعٌة بالمفهوم العلمً الحدٌث هً إحدى المإسسات الثقافٌة التً تإدي دورا 

الدور فً أهمٌته وضرورته عن أي دور  علمٌا هاما فً مجال التعلٌم العالً، وال ٌقل هذا

آخر ٌمكن أن تقوم به أٌة مإسسة علمٌة أخرى داخل المحٌط الجامعً،فالمكتبة الجامعٌة 

والباحثٌن المنتسبٌن إلى هذه الجامعة والكلٌة، وذلك بتزوٌدهم بالمعلومات التً ٌحتاجونها 

لمعلومات األخرى بعد فً دراستهم وأبحاثهم ، من الكتب الدورٌات والمراجع وأوعٌة ا

 3تنظٌمها وتصنٌفها وفهرستها وتكشٌفها، تسٌال للوصول إلى المعلومة المطلوبة.

 

 

 

 

 

                                                           
.1983المتضمن القانون األساسً للجامعة. الجرٌدة الرسمٌة،  544 - 83المرسوم التنفٌذي رقم:  
1
 

.2008بن عبد هللا، إبراهٌم. المكتبة والبحث للصف األول الثانوي. السعودٌة: الوزارة والتربٌة والتعلٌم،  
2
 

.11. ص2009مكتبة الجامعٌة وتحدٌات مجتمع المعلومات.اإلسكندرٌة: دار وفاء، السعٌد مبروك، إبراهٌم. ال  
3
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وتعرف المكتبات الجامعٌة بؤنها "المكتبات التابعة للجامعة والملحقة وتكون تابعة لمدرسة 

 علٌا أو المعهد عالً وهذا النوع من المكتبات موجه لخدمة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

الرواد المكتبات الجامعٌة من مختلف فئات المجتمع الجامعً الذي ٌتكون من وٌتكون 

لبة الدارسٌن من مختلف المستوٌات واألساتذة والباحثٌن "وتعتبر المكتبة أساسا من الط

ي برامج وأهداف وأغراض الجامعٌة سواء فً ذغالجامعٌة هً الشرٌان الرئٌسً الذي ٌ

 1العملٌة التدرٌس أو فً البحوث العلمٌة .

وتتمثل مهمتها األساسٌة فً خدمة البحث العلمً والتعلٌم الجامعً بكل مستوٌاته وذلك 

تنمٌة  ً هذا المستوى من التعلٌم "وعرسمج المسطرة فوالبراضمن المناهج والمقررات 

القدرة على الحصول على المعلومة وهو ما ٌسمى بالتعلٌم الذاتً، لهذا فمن الضروري 

أوعٌة المعلومات المقروءة والمسموعة والمرئٌة وتنظم  بؤن تتنوع أوعٌتها فتشمل

بطرٌقة فنٌة سلٌمة، وٌقوم علٌها مجموعة من المكتبٌٌن المإهلٌن تؤهٌال عالٌا حتى تتمكن 

من تقدٌم خدماتها لروادها من الطالب والباحثٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة بكفاءة 

 2.واقتدار"

ة رسالة مهمتها خدمة التعلٌم الجامعً والبحث العلمً، المكتبة الجامعٌ:تعرٌف أخروفً  

وهدفها مساندة المناهج والمقررات الدراسٌة وغرس وتنمٌة القدرة على الحصول على 

معلومات، ومن تم فالبد لها من أن تتوافر فٌها مجموعة غنٌة من أوعٌة المعلومات 

سلوب علمً وتنظٌم بطرٌقة المطبوعة منها واإللكترونٌة وبخاصة الحدٌثة منها تختار بؤ

فنٌة سلٌمة، تقوم علٌها مجموعة من التخصصٌن المإهلٌن إضافة إلى إدارة ناجحة 

 3ونشٌطة وفعالة وقادرة على االتصال مع األطراف اإلدارٌة واألكادٌمٌة فً الجامعة. 

هي تمك المكتبات التي تمول وتدار من قبل الجامعات أو وتعرف المكتبات الجامعية:
ات أو المعاهد، وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع الكمي

 4األكاديمي المكون من الطمبة والمدرسين والعاممين في هذه المؤسسة األكاديمية .
 ومن خالل التعرٌفات السابقة ٌتضح لنا أن:

                                                           
.24.ص1991حسن سعٌد، أحمد. المكتبات وأثرها الثقافً،اإلجتماعً، التعلٌمً. القاهرة: دار الفكر العربً، 
1
 

هرة: دار الغرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع. ذباب، حامد الشافعً. إدارة المكتبات الجامعٌة: أسسها النظرٌة وتطبٌقاتها العلمٌة. القا 
2
 

.69، ص1994  

47.ص2006ضٌف هللا ، نعٌمة. دور المكتبة الجامعٌة فٌارساء قواعد النظام الوطنً للمعلومات.ماجستر:علم المكتبات :قسنطٌنة، 
3
 

237.ص.2009ار صفاء،عربً ،إنجلٌزي.عمان:دالكافً فً مفاهٌم علوم المكتبات والمعلومات:_الصراٌرٌة، خالد عبده. 
4
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ٌر مجموعة للمكتبات الجامعٌة دورا فعال فً خدمة البحث العلمً وتتقدمه من خالل توف

من الكتب والمراجع وأوعٌة المعلومات األخرى لمجتمع المستفٌدٌن، وٌمكننا القول دون 

مبالغة بؤن الجامعة هً أستاذ وطالب ومكتبة، فبٌنما ٌعمل األستاذ على نشر العلم 

والمعرفة ٌقف الطالب فً محراب الجامعة ٌتلقى العلم، وتقف المكتبة من ورائها تعمل 

 توفٌر مصادر العلم والمعرفة لكل منهما.هدةعلى اج

 أنواع المكتبات الجامعية: -2

مكتبة على  750أكثر من  2002قد بلغ عدد المكتبات الجامعٌة فً الجزائر حتى سنة 

 1اختالف مستوٌاتهم، وأماكن تواجدهم، وأحجامهم والفئات المستفٌدة منها.

 تبة الجامعٌة والتً من بٌنها ماٌلً:وٌمٌز الباحثٌن فً هذا المجال بٌن عدة أنواع للمك

Bibliothèques central 2-1 المكتبة المركزية :  

وهً أكبر وأهم أنواع المكتبات الجامعٌة، حٌث بالرغم  من وجود مكتبة بكل كلٌة من 

الكلٌات الجامعة فإن وجود مكتبة مركزٌة بالجامعة تنطوي تحتها جمٌع مكتبات الكلٌات 

امعة، ٌعد أساسا للتنظٌم السلٌم للخدمات المكتبٌة للجامعة. إذ تقوم والمعاهد التابعة للج

هذه المكتبة المركزٌة بعملٌات التنسٌق والتكامل بٌن المكتبات لها كما تقوم هذه المكتبة 

المركزٌة بعملٌات التنسٌق والتكامل بٌن المكتبات لها كما تقوم بتوفٌر أسالٌب وإجراء 

قد تحتوي على المواد المكتبٌة التً ال ٌمكن توفٌرها فً التعاون بٌن هذه المكتبات و

 2المكتبات األخرى التابعة لها.

Les bibliothèques des facultes مكتبات الكليات:2-2  

وهً المإسسات التً تقوم داخل الكلٌات الجامعٌة، وتتوجه بمجموعاتها وخدماتها للطلبة 

واألساتذة والموظفٌن العاملٌن فً الكلٌة وتكون كل مكتبة منها متخصصة بتخصص 

للطلبة واألساتذة والموظفٌن العاملٌن فً الكلٌة وتكون كل مكتبة منها متخصصة 

هذا االتجاه كما أنها تتولى مهمة اإلشراف على  بتخصص الكلٌة وتطور مجموعاتها فً

مكتبات األقسام التابعة للكلٌة، ولقد تطورت وظٌفة هذه المكتبة بحٌث أصبحت تركز 

لى تشجٌع الطالب على استخدام المصادر التعلٌمٌة المتعددة وكذا اختٌار وتقدٌم عاهتماما 

                                                           
 

عباس، فتحً. واقع آفاق التكوٌن المستمر ألخصائً المعلومات بالمكتبات الجامعٌة فً ظل البٌئة الرقمٌة: دراسة مٌدانٌة بالمكتبة 
1
 

وهران: كلٌة المركزٌة لجامعة هواري بومدٌن للعلوم والتكنولوجٌا باب الزوار. مذكرة الستكمال متطلبات شهادة  الماجستٌر. جامعة 
.113. ص2015العلوم اإلنسانٌة و الحضارة اإلسالمٌة ،  

.89. ص2014العرٌصً، جمال توفٌق ،. أنواع المكتبات الحدٌثة. عمان: األكادٌمٌون للنشر والتوزٌع، 
2
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هٌل حركة اإلعارة وتدرٌب األوعٌةالفكرٌة التً تخدم البرنامج التعلٌمً، وأٌضا تس

 1الطالب على كٌفٌة استخدام المكتبة والفهارس والمراجع وإعداد البحوث.

Les bibliothèques des departments مكتبات األقسام:2-3  

تعد مكتبة األقسام من المصادر العلمٌة األكادٌمٌة . ولقد عرفها البعض بؤنها مجموعة 

المواد األخرى المرتبطة بقسم علمً معٌن ٌشكل جزءا من الكتب والمراجع وغٌرها من 

 من

كلٌة أو جامعة وٌستهدف هذا النوع من المكتبات تقدٌم الخدمة المكتبٌة ألعضاء هٌئة 

 2التدرٌس باإلضافة إلى الطالب الذٌن ٌدرس لهم هإالء األساتذة فً مادة تخصصهم.

Les bibliothèques des centres de recherche مراكز البحث العلمي: مكتبات2-4   

وهً مكتبات تنشؤ على مستوى الجامعة أو وحدات البحث، وتوجه لخدمة البحوث 

العلمٌة والباحثٌن العاملٌن على إعداد الدراسات، فهً تضم المصادر والمراجع التً 

 3تساعدهم فً تقدٌم بحوثهم وإجراء تجاربهم.

 كتبات المخابر:م 2-5

هً نظم جامعٌة فرعٌة للجامعة الجزائرٌة، تمٌز خابر ووحدات البحث الجامعٌة م

باالستقاللٌة المادٌة والمالٌة، إضافة إلى حرٌة البرامج وعقد االتفاقات والصفقات بشؤن 

 إنجاز وبرمجة الدراسات واالستشارات والخدمات العلمٌة والبحثٌة المختلفة.

 قانون التوجٌهً وتجسٌدا لسٌاسة وطنٌة قررها ال2000وقد بدأت فً الظهور منذ عام 

-1998برنامج الخامس حول البحث العلمً والتطور العلمً والتطور التكنولوجً ال

القانون الذي ٌإكد فً مادته  11-98تحت رقم  1998سبتمبر  22الصادر فً  2002

 البحث العلمً والتطور التكنولوجًاألولى وجوب تحدٌد مبادئ ترقٌة 

جراء التجارب العلمٌة واألعمال التطبٌقٌة التً نجدها فً األقسام المجهزة بمخابر إل

تتطلب مواد ووثائق خاصة هذه األخٌرة كانت أصال مجودة بمكتبات المعاهد ونتٌجة 

 للحاجة المستمرة إلٌها فً عٌن المكان خصصت لها خزائن أو قاعات مجاورة للمخابر، 

                                                           
.250. ص2009وائل مختار،اسماعٌل. إدارة وتنظٌم المكتبات ومراكز المعلومات. عمان: دار المسٌرة، 

1
 

السعٌد مبروك، خطاب. الدور الثقافً للمكتبات االجامعٌة بٌن تكنولوجٌا االتصاالت وثورة المعلومات. عمان: الوراق للنشر 
2
 

.208.ص2014والتوزٌع،   
.114عباس،فتحً. المرجع السابق. ص 
3
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ال ٌمكن ومع مرور الوقت أصبحت تضم رصٌدا مهما من الوثاق والمواد، بشكل 

 1االستغناء عنها إلنجاز تجارب الباحثٌن واألساتذة واألعمال التطبٌقٌة الموجهة للطلبة.

بالتالً فهً تعتبر عنصر فعال فً العملٌة التعلٌمٌة. كما أن هذه المكتبات أٌضا و

أصبحت لدٌها إمكانٌات تكنولوجٌة وارتباط بشبكة االنترنت. ومن خالل هذا بالرغم من 

ات الجامعٌة إال أن جمٌعهم ٌنصب هدفهم فً مجرى واحد أال وهو خدمة تنوع المكتب

 وى البحث العلمً والتعلٌم العالً.رسالة الجامعة والرفع من مست

 خدمات المكتبة الجامعية: -3

ومتنوعة بتعدد المصادر،  تبة الجامعٌة فهً متعددةأما عن الخدمات التً تقدمها المك

 لمً وأهمها ماٌلً:تخدم مختلف مستوٌات البحث الع

 خدمة اإلعارة: 3-1

هً عملٌة تسجٌل المصادر التً ٌختارها المستفٌد والسماح له بإخراجها من المكتبة لمدة 

 2زمنٌة محددة.

 خدمة المراجع : 3-2

أو مادة معٌنة بالمكتبة إلى  إن خدمة المرجعٌة تشمل كال من عملٌة التعرٌف بمكان

فً مرجع معٌن، وعلى ذلك فإن هدف خدمة المراجع ددة حالتعرٌف بمعلومات علمٌة م

هو معاونة المستفٌدٌن على اختالف مستوٌاتهم فً الحصول على اإلنتاج الفكري أو 

المعلومات التً ٌرٌدونها عن طرٌق اإلرشاد أو التوضٌح واإلعالم وبذلك ٌصبح 

 أخصائً المراجع وسٌطا بشرٌا بٌن القارئ الكتاب .

 افية:الخدمات الببليوغر3-3

حٌث قد ٌكلف األستاذ طالبه بإعداد بحث فً نقطة معٌنة من نقاط المقرر الدراسً وهنا 

ٌؤتً دور المكتبة، وٌتمثل هذا الدور فً تقدٌم المصادر التً ٌمكن االعتماد علٌها فً 

كتابة مثل البحث،  حٌث ٌقوم قسم المراجع وأحٌانا قسم الفهرسة بإعداد قوائم 

 3د التً تتوافر فً المكتبة فً موضوع معٌن أو لشخص معٌن.بٌبلٌوغرافٌة بالموا
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 خدمة االحاطة الجارية: 3-4

"تعرف خدم اإلحاطة الجارٌة على أنها محاولة تقدٌم إعالن سرٌع بالمعلومات الجدٌدة 

 1إلحاطة المستفٌد المتوقع إذ ٌعنٌه وجود هذه المعلومات ."

بالجدٌد من خالل إحاطته علما  على علم دائمفاإلحاطة الجارٌة تعمل على جعل المستفٌد 

 .بظهور أوعٌة معلومات جدٌدة فٌما ٌتعلق بموضوع بحثه

 الترجمة: 3-5

تعتبر الحواجز اللغوٌة من أكبر معوقات تبادل مصادر المعلومات ونشرها، وٌمكن 

 للمكتبات الجامعٌة أن تساهم فً حل هذه المشكلة من خالل تقدٌم خدمة الترجمة لبعض 

 2المصادر ذات األهمٌة لعدد كبٌر من المستفٌدٌن.

الجامعٌة الناجحة وال للمكتبات وٌمكن القول أن  هذه الخدمات تعتبر ضرورٌة بالنسبة 

أكثر  للجوءواالخدمة لجلب الطلبة المستفٌدٌن ٌمكن االستغناء عنها، لذا ٌجب تعزٌز هذه 

 إلى المصادر األجنبٌة واالستفادة منها.

 التصوير: 3-6

تتوافر هذه الخدمة فً معظم المكتبات إلتاحة تصوٌر بعضمصادر المعلومات، وخاصة 

 3تلك التً ال تعار كمقاالت الدورٌات والكتب المرجعٌة.

بعد هذا العرض السابق المتعلق بالخدمات المكتبٌة فإن المكتبة تتعامل مع هذه الخدمات 

لمباشرة التً هً " تشمل عملٌات التنظٌم المباشرة سالفة الذكر وكذلك الخدمات غٌر ا

من فهرسة وتصنٌف وتنمٌة المجموعات وغٌرها من الخدمات التً تتعلق بجمهور 

 مباشرة." المستفٌدٌن

على أساس مفهوم جامع ٌتضمن أن الخدمة المكتبٌة هً عبارة عن جمٌع األنشطة 

اإلفادة منها ٌقوم الموظفون والعملٌات التً تتم بالمكتبات بهدف تجسٌد للمستفٌدٌن سبل 

 4بالمكتبة بتقدٌم خدمات كثٌرة للمستفٌدٌن بما ٌلبً احتٌاجاتهم واهتماماتهم.
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 المقومات األساسية للمكتبات الجامعية:-4

قق المكتبات الجامعٌة أهدافها ووظائفها على أفضل وجه البد من توافر بعض حلكً ت

 المقومات األساسٌة والتً هً:

 مناسب من مختلف النواحًموقع متوسط و

مبنى مصمم من النواحً الجمالٌة والعلمٌة والوظٌفٌة وٌؤخذ بالحسبان تطبٌقات تكنولوجٌا 

 المعلومات ومتطلباتها مإهلة علمٌا وفنٌا وتقنٌا للعمل فٌها.

 جمهور أو مجتمع من المستفٌدٌن.

نولوجٌة المتوافرة إدارة فعالة تعمل على التنسٌق بٌن الموارد المادٌة والبشرٌة والتك

 بغرض تحقٌق األهداف الموضوعٌة.

مناخ تنظٌمً مناسب ٌساعد على تنمٌة العالقات اإلنسانٌة بٌن العاملٌن وتحقٌق الرفاهٌة 

 1النفسٌة والمادٌة لهم بغرض تحقٌق األهداف العاملٌن على حد السواء.

 دور ووظائف المكتبة الجامعية: - 5

 فٌما ٌلً:تكمن وظائف المكتبة لجامعٌة 

بناء وتنمٌة المجموعات أي توفٌر مصادر الالزمة لقٌام الجامعة بمهامها فً التعلٌم 

 والبحث ، وذلك عن طرٌق االختٌار والتزوٌد والتسجٌل وغٌرها.

تنظٌم تلك المجموعات بما ٌتضمنه ذلك من تصنٌف وتكشٌف واستخالص وغٌرها من 

 وحفظها وصٌانتها. العملٌات التً تكفل ضبط المجموعات وتحلٌلها

رواد المكتبة على  مساعدةتقدٌم خدمة المكتبٌة وما ٌتضمنه ذلك من اإلرشاد المكتبً و

اإلفادة من المجموعات وٌشمل ذلك عملٌات اإلعارة والتصوٌر وخدمات اإلرشاد وغٌر 

 ذلك.

التعاون والتنسٌق وذلك إلفادة من مصادر المعلومات داخل الوطن خارجها والمشاركة 

 2سهام فً نجاح شبكة المعلومات الوطنٌة.واإل
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تقدٌم خدمات تعلٌم استخدام المكتبة وهً مهمة علمٌة أكادٌمٌة ومهنٌة ٌقوم بها أمناء 

المكتبات الجامعٌة وأخصائٌو المعلومات لتطوٌر المكتبً والمساهمة فً التعلٌم الذاتً 

 1.والمستمر

الجامعٌة هً المساندة البرامج الدراسٌة كتبة ممن ذلك أن الوظٌفة األساسٌة لل نستنتجو

 باإلضافةإلى برامج البحوث بالجامعة.

 الهيكل التنظيمي:-6

ٌتمٌز عادة الهٌكل التنظٌمً فً المكتبات الجامعٌة بالشكل الهرمً، فٌكون محافظ المكتبة 

على رأسه لكونه المسإول األول عن التسٌٌر والتخطٌط والمتابعة للعمل بمختلف مصالح 

كتبة وٌلٌه رإساء األقسام فً المكتبة وهم ٌشرفون بدورهم على تسٌٌر العمل باألقسام الم

التً ٌرأسونها كقسم التزوٌد الجرد التسجٌل وقسم األعمال الفنٌة، اإلدارة والسكرتارٌة، 

الموظفٌن وهكذا نالحظ أن أسلوب من وتوجد فً كل قسم من هذه األقسام فئات أخرى 

كان ٌعتبره البعض تقلٌدٌا  ولم ٌعد ٌتماشى مع تطور العمل المكتبً الهٌكل التنظٌمً وإن 

 ألنه ٌجعل كل قسم أو مصلحة منغلقة ومعزولة عن سائر األقسام األخرى.

وهو ٌتنافى مع مبدأ التنسٌق والتكامل والتداخل أحٌانا فً إنجاز األعمال المكتبٌة وتقدٌم 

 الخدمات.

ظٌم الوسٌلة األكثر استعماال لتحدٌد الشكل اإلداري وٌعد الهٌكل التنظٌمً أو خرٌطة التن

العام فً المكتبة الجامعٌة، فهً تبٌن المصالح والوحدات وفروعها وتحدد وظائف ومهام 

 كل منها كما تبٌن السلطة وتطبٌقها بٌن المصالح واألفراد من القمة إلى القاعدة.

تؤدٌة الوظائف على مستوى  وللهٌكل التنظٌمً فائدة فً الكشف عن الخلل أو الضعف فً

 لتقوٌم من طرف اإلدارة.مصالح المكتبة الجامعٌة، وهو ما ٌتٌح إمكانٌة التصحٌح وا

وتستخدم عدة أشكال هندسٌة لرسم الهٌاكل التنظٌمٌة، فمنها مستطٌلة الشكل، المربعة 

ة والدائرٌة وكذلك الهٌاكل الرأسٌة )من األعلى إلى األسفل( وٌستعمل هذا النوع عاد

 2لتحدٌد مستوٌات السلطة والربط بٌن األقسام من القمة إل القاعدة.

 

 

                                                           
.166عبد المنعم، موسى. مرجع نفسه.ص،غادة 
1
 

ماضً ، ودٌعة. دوراختصاصً المعلومات فً إدارة المعرفة داخل المكتبة الجامعٌة. ماجٌستر:علم المكتبات 

.156.ص2006:قسنطٌنة:جامعةالمنتوري،
2
 



 انفصم األول: انمكتبة انجامعية
 

 

28 

 أهداف المكتبة الجامعية:-7

وحفظ ومعالجة المعلومات بهدف  عجامعٌة هو تجمٌلالهدف األساسً للمكتبة ا

استرجاعها وإتاحتها للطلبة والباحثٌن والكادر العلمً ووضع ما ٌتوفرلدٌها من مصادر 

كتبة أن تساعد ٌن بؤسرع وقت ممكن وكذلك على المالمعلومات فً متناول القراء والباحث

 الطلبة فً تطوٌر مهاراتهم فً مجال استرجاع المعلومات..

ورسالة المكتبة جزء ال ٌتجزأ من الجامعٌة هً أهداف الجامعة ذاتها  إن أهداف المكتبة

كز فً التعلٌم العالً و اإلعداد الثقافً والتربوي والعلمً وخدمة رسالة الجامعة التً تتر

المجتمع وتزوٌده بالكوادر الالزمة بمختلف االختصاصات وإذا كانت الجامعة تضم 

األغراض العلمٌة والتعلٌمٌة والبحثٌة فلٌس  أجهزة المجتمع و المإسسات كثٌرة تخدم

هناك جهاز أو مإسسة جامعٌة أكثر ارتباطا بالبرامج األكادٌمٌة والبحثٌة للجامعة مثل 

 المكتبة.

 1وتتلخص أهداف المكتبة الجامعٌة فً النقاط التالٌة:

قٌام بناء وتنمٌة المجموعات المعلوماتٌة بما ٌتضمن توفٌر مصادر المعلومات الالزمة ل

 الجامعة بمهامها فً البحث والدراسة والتعلٌم.

تنظٌم هذه المجموعات بما فٌها عملٌة التصنٌف والفهرسة والتكشٌف  واالستخالص  -

وغٌرها من العملٌات التً تكفل الضبط هذه المجموعات  وحفظها وتحلٌلها وتكشٌفها 

 وصٌانتها.

علومات وما ٌشمل ذلك من إرشاد تقدٌم الخدمات المكتبات والمرجعٌة واسترجاع الم -

مكتبً المهنً ومعونة رواد المكتبة وتوجهٌهم نحو اإلفادة األمثل من المجموعات 

 المتوفرة.

التعاون والتنسٌق مع المكتبات األخرى داخل القطر الواحد وخارجه للوصول إلى  -

ٌة مصادر المعلومات الضرورٌة لروادها والمشاركة فً الشبكات المعلومات المحل

 2والوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.

تهٌئة المعرفة وتعمٌقها وتطورها ونقلها وتعلٌم وتدرٌب األفراد وتثقٌف المجتمع وربط  -

 طة التنمٌة.خالنشاط الجامعة بمتطلبات 
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النهوض بالحركة العلمٌة والبحث العلمً إلى أرفع مستوى، وبمعدل تقدم متزاٌد لكل  -

 ضمن متطلبات خطة التنمٌة.الراغبٌن من دوي الكفاءة 

تلبٌة حاجات األمة بتزوٌدها بالمتخصصٌن فً جمٌع المٌادٌن واإلسهام فً التنمٌة  -

 1االجتماعٌة واالقتصادٌة.

 المشكالت والصعوبات التي تواجه الجامعة وكيفية حلها: -8

 تواجه الجامعة ومكتباتها مجموعة من المشاكل أهمها:

قات بٌن المكتبة الجامعٌة ومكتبات الكلٌات . فٌجب عدم وضوح األهداف والعال -1

وضع الئحة للمكتبات الجامعٌة وأن تعامل مكتباتها كوحدة واحدة تحت مظلة واحدة وهً 

ور ن مدٌرها بدرجة عمٌد لٌتمكن من حضاإلعارة العامة للمكتبات الجامعٌة وٌكو

تلفة وبٌن مكتباتها جلسات مجلس الجامعة وٌكون حلقة وصل بٌن الجامعة بكلٌتها المخ

 المتعددة لتلبً احتٌاجات ومتطلبات الكلٌة التابعة للجامعة.

للمكتبات الجامعٌة بوضع  ةللمشكلة السابقة البد من وجود تنظٌم إدار حلق وتحقٌ -2

 السلطات والمسإولٌات  منها الزدواج القرارات وتضاربها.

الجامعة أو رسوم الطالب لموجهة  قلة المٌزانٌات المتاحة للمكتبات سواء فً مٌزانٌة -3

االرتفاع المستمر فً األسعار المطبوعات وازدٌاد حجم وكثرة األوعٌة، لذلك ٌجب رفع 

 مٌزانٌات المكتبات الجامعٌة سنوٌا لمواجهة هذه التحدٌات .

تعانً معظم المكتبات الجامعٌة فً الدول النامٌة ضٌق مبانٌها وقلة أثاثها لذلك ٌجب  -4

الوسع التً قد تحدث بإضافة مبانً جدٌدة  احتٌاجات المستقبل القرٌب والبعٌد مراعات  

 2لألوعٌة واألجهزة الحدٌثة .

إن الجامعة بوصفها الحالً لم تإدي مهمة عظٌمة وهً خلق وتنمٌة التفكٌر العلمً  -5

م واإلبداع وحل المشكالت، لذلك البد من التغٌٌر الكتاب المدرسً والمذكرات مع االهتما

بالمنشآت واألجهزة واألدوات الحدٌثة مع حسن استغالل المدرجات بطرٌقة اقتصادٌة 

البعد ومدار الٌوم الكامل حتى ٌمكن تدرٌب الطالب تدرٌبا جادا وحقٌقٌا واالهتمام ب

 3اإلنتاج الجامعة على المجتمع.المستقبلً فً المناهج مع ضرورة 
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 إمكانيات المكتبة الجامعية: -9

الجامعٌة مإسسة خدماتٌة لها إمكانٌات تتشابه إلى حد كبٌر مع المإسسات المكتبة 

االقتصادٌة، أي لها إمكانٌات بشرٌة )عاملٌن( إمكانٌات مادٌة)مبنى، تجهٌزات 

 ومجموعات( وإمكانٌات مالٌة'مٌزانٌة( وٌمكن توضٌحها فٌما ٌلً:

 اإلمكانيات البشرية )العاملون(: -أ

ثة مإمنة بؤنه إذا كان نجاح المشروع مرهونا بتحقٌق لقد أصبحت المإسسات الحدٌ

أهدافه فإن أفراد القوى العاملة هم الوسٌلة لتحقٌق هذه األهداف وحتى تزدهر وتتطور 

المإسسة بصفة عامة والمكتبات الجامعٌة على وجه الخصوص فإن علٌها أن تعٌد ترتٌب 

د 'العاملٌن( ٌقوم على تكوٌن فرٌق أولوٌاتها، وإن تبنً مدخال بناءا وفعاال إلدارة األفرا

متكامل من العاملٌن لدٌهم الحافز لرفع كفاءتهم اإلنتاجٌة وٌشعرون بالرغبة فً البقاء فً 

المكتبة والوعاء لها، وٌتؤكد ذلك بؤهمٌة تسعى المكتبة بطرٌقة إٌجابٌة وبناءة بتحدٌد 

 1م األكادٌمً.حٌثٌات هإالء العاملٌن من حٌث عددهم وفئاتهم والمإهالت ووضعه

 *عدد العاملين بالمكتبة:

لعدد الفعلً للعاملٌن فً المكتبات الجامعٌة ، فمنهم من ربط عدد العاملٌن بعدد لم ٌحدد

المسجلٌن فً الجامعة ، ومنهم من ربطهم بالخدمة الفعالٌة بها، وكانت المعادلة صبعة لم 

مترابطة: عدد المسجلٌن ، تجد صدى لدى المسإولٌن ،وآخرون ربطوه بعدة عوامل 

ساعات عمل المكتبة ،طبٌعة مواردها و خدماتها ،حجم  مقر المكتبة و تصمٌم المبنى،أما 

 2فً برٌطانٌا فقد

ربط العدد بالمٌزانٌة والى غٌر دلك ،لكن ما ٌجدر اإلشارة الٌه أنه ٌجب على المكتبة 

فعلٌة و ال تستخدم عدد غٌر الجامعٌة أال تستعٌن بعدد من الموظفٌن ٌفوق احتٌاجاتها ال

كاف من العاملٌن ألن المكتبة التً تفعل دلك تتجه بخطى سرٌعة نحو النزول بمستوى 

 3الخدمة ،ولم ٌصل أحد إلى تحدٌد كمً معٌن و إنما كل مكتبة و ظروفها.
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 اإلمكانيات المالية)الميزانية(: -بـ 

ألٌة مإسسة، وبالنظر للوضع إن المٌزانٌة هً العنصر األساسً والعمود الفقري 

القانونً للجامعة ومن ثم الوضع القانونً للوحدات المكونة لها والمكتبات الجامعٌة أحد 

مكوناتها، فإن المٌزانٌة التً تمنحها الجامعة لمكتباتها هً المصدر األساسً لتنمٌة 

رة لتطبٌق مجموعاتها، فً واقع األمر تظهر توزٌع النفقات وتصبح وسٌلة هامة فً اإلدا

عملٌة الرقابة، والمٌزانٌة عادة تتناول سنة كاملة وٌصبح تقسٌمها على أجزاء السنة كؤن 

هناك مٌزانٌة لستة أشهر أو ثالثة وعلى األخص االعتمادات المتغٌرة لمواجهة التذبذبات 

 1الموسمٌة أو الناتجة عن الظروف الطارئة.

 االتصال  داخل المكتبة الجامعية: -11

التحدث عن اتصال معٌن دون أن ٌتبادر إلى أذهاننا وجود طرفٌن أو عدة  ال ٌمكن

أطراف مشتركة تتؤثر وتإثر وتتفاعل فٌما بٌنها وٌنطبق هذا على المكتبة باعتبارها 

 مإسسة تشمل أفرادا وتتعامل مع اآلخرٌن.

 وهناك عدة شروط ٌجب أن تتوافر فً عملٌة االتصال بالنسبة للمكتبات :

 ٌن على األقل : المكتبة والمستفٌدٌن.وجود طرف -

 امتالك كل طرف شٌئا له قٌمة أو فائدة. -

 المكتبة تمتلك الكتب والوثائق المختلفة. -

 المستفٌد ٌمتلك الفائدة من الوثائق. -

 قدرة كل طرف على االتصال باآلخر. -

االتصال وهو وجود دافع لالتصال مثل الوثائق المختلفة والجدٌدة، ووجود مكان   -

 قاعدة المكتبة.

الحرٌة المطلقة فً قبول أو رفض كل طرف لما ٌعرضه الطرف اآلخر وهذا حجر  -

 األساس فً عملٌة تقدٌم خدمات المكتبة للمستفٌدٌن.

وتعبٌر المستفٌدٌن عن رضاهم عن الخدمات ٌظهر بصفة غٌر مباشرة عند ازدٌاد 

ها. كما ٌرتبط رضا المستفٌدٌن عن الخدمة ترددهم على المكتبة باستعمالهم مختلف خدمات

بمعاٌٌر كثٌرة ومنها السهولة النسبٌة المتوفرة فً االتصال، درجة الوضوح، جاذبٌة 

 التقدٌم وبساطته.
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وتكتسً العالقة االتصالٌة بٌن المكتبٌٌن والمستفٌدٌن أهمٌة قصوى، إذ ٌستلزم االتصال 

 ة فسٌنتفً االتصال.بالمشاركة فً المعلومات وما لم تحصل المشارك

فاالتصال بمفهومه المناسب للمشاركة فً المعلومات ٌجب أن ٌكون عملٌة ذات اتجاهٌن، 

إذ أن االنسٌاب الحر للمعلومات ٌجب أن ٌنساب بحرٌة فً كال االتجاهٌن، وذلك ٌعنً 

 1أنه ٌجب أن تتاح لكل األطراف فرصة بجعل أصواتها مسموعة.

م مهم فً ذك من خالل االجتماع إلى المستفٌدٌن وترك وٌمكن للمكتبً أن ٌقوم بإسها

الفرصة لهم إلبداء رأٌهم، وإال فٌمكن أن ٌنقلب بكل ٌسر إلى عملٌة عكسٌة مفادها فرض 

الرأي والتعصب وبالتالً االبتعاد عن تحقٌق أهداف االتصال وهو المشاركة التً تتطلب 

االتجاهٌن الذي ٌنمً الفهم المشاركة فً المعلومات من خالل االتصال األصٌل ذو 

ألسالٌب اآلخرٌن وقٌمهم والتعاطف معها وفهم أو التعرف على حاجاتهم والعمل على 

إشباعها فٌما بعد إذ أنه ٌبدو السبب األساسً لمشكالت االتصال ٌكمن فً األسلوب الذي 

ٌتجاهل به منتجو المعلومات المستقبل، وضعف أو عدم عناٌتهم بؤخذ احتٌاجات 

 فٌدٌن الحقٌقٌٌن للمعلومات فً الحسبان.المست

وٌمكن اعتبار شخصٌة المكتبً عامال رئٌسٌا فً نجاح االتصال باستشارته لتلك الطاقات 

التً تكمن فً اإلنسانٌة عامة إذ ٌنشؤ تهٌؤ للفهم فً عقول مستفٌدٌن فٌصبحوا على 

لب ببناء جسر وثٌق استعداد لالستماع إلى ما ٌقول وٌولوه اهتماما حقٌقٌا والمكتبً مطا

 بٌنه وبٌن المستفٌدٌن ٌكسب من خالله ثقتهم وهذا ٌتطلب منه أن:

 ٌتحلى بالصبر والمثابرة وبالبساطة فً الحدٌث والسلوك وأن ٌكون دائم اإلصغاء. -

 2أن ٌكون بشوشا. -
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 مجموعات المكتبات الجامعية و مقتنياتها : -11

لومات مصادر المع حدٌثة منعلى المكتبة الجامعة تكوٌن مجموعة متوازنة وشاملة و 

األشكال )مطبوعة ،سمعٌة بصرٌة، محوسبة...( المختلفة،بمختلف اللغات و

منها على اختالف فئاتهم و مستوٌاتهم  المستفٌدٌنالموضوعات،قادرة على تلبٌة حاجات و

 وتساعدها على تحقٌق أهدافها و رسالتها .

، رسائل صادر مطبوعة )كتب، مراجع، دورٌاتم مجموعة المكتبات الجامعٌة عادة مضوت

فً مرحلة الدراسات العلٌا،...( ومصادر سمعٌة بصرٌة )أفالم، ، بحوث طالبٌة جامعٌة

 1محوسبة ) االنترنت ، قواعد بٌانات،...(ومصادر  صور، مٌكروفٌلم، مٌكروفٌش،...(

 وٌفضل أن ٌشترك و ٌشرف على اختٌارها لجنة مكونة من جمٌع فئات المجتمع األكادٌمً 

 وتتؤثر مجموعات المكتبات الجامعٌة بعدة عوامل ، أهمها :

 الفكري العالمً المنشور . اإلنتاجالكم الهائل من  -

 المٌزانٌة المتوافرة لها. -

 عدد الطلبة و أعضاء هٌئة التدرٌس.-

 عدد الكلٌات و األقسام و البرامج األكادٌمٌة . -

 افتتاح أقسام و تخصصات أكادٌمٌة جدٌدة. -

 تغٌٌر طرق التدرٌس و تطوٌرها. -

 درجة التركٌز على البحث العلمً. -

 مستوى التعلٌم فً الجامعة. -

 2مدى االتجاه نحو الدراسات العلٌا. -
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 خالصة :

هو أن المكتبة الجامعٌة لها أهمٌة كبٌرة  ا الفصلفً هذ من خالل ما تم التطرق إلٌه

بالنسبة للطلبة بمختلف مستوٌاتهم وتخصصاتهم العلمٌة ، وتسعى إلى توفٌر مجموعة حدٌثة  

ومتوازنة وشاملة و قوٌة من مصادر المعلومات التً ترتبط ارتباطا وثٌقا بالمناهج 

البرامج األكادٌمٌة، والبحوث العلمٌة كما أنها تقدم خدمات مكتبٌة ومعلوماتٌة الدراسٌة، و 

المختلفة لجمهور المستنفدٌن ومن بٌن هذه الخدمات خدمة اإلعارة التً سنتطرق إلٌها فً 

 الفصل الثانً.
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تعتبر اإلعارة واحدة من أهم الخدمات العامة التً تقدمها المكتبات و مراكز  تمهيد:

المعلومات وأحد المؤشرات الهامة على فعالٌة المكتبة و عالقتها بمجتمع المستفٌدٌن  وهً 

كذلك معٌار جٌد لقٌاس مدى فعالٌة وكفاءة المكتبات ومراكز المعلومات فً تقدٌم خدماتها 

ل اللجوء إلى خدمة اإلعارة ٌجب  أوال التعرؾ على السلسلة الوثائقٌة و وتحقٌق أهدافها، وقب

 مراحلها. 
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 تعريف السلسلة الوثائقية و مراحلها   -1

 تعريف السلسلة الوثائقية:1-1

الوثٌقة أثناء  السلسلة الوثائقٌة هً مجموعة من المراحل  تتضمن عملٌات مختلفة تمر بها

تأدٌة العمل الوثائقً وتعبر عن دورة حٌاة الوثٌقة فً إطار الوحدة اإلعالمٌة أو نظام 

المعلومات عبارة عن حلقة تبدأ بتحلٌل االحتٌاجات المتعلقة بالمستفٌدٌن وتنتهً بمراقبة 

رجع الصدى) أي مراقبة المعلومات المحصل علٌها (وهً مراحل منظمة ومتسلسلة ومرتبة 

 ترتٌب منطقً ال ٌمكن تقدٌم أو تأخٌر مرحلة عن أخرى.

وأٌضا هً مجموعة من العملٌات المتتالٌة من تحدٌد،تجمٌع، معالجة ،تخزٌن وبث 

 1للمعلومات و الوثائق.

 مراحل السلسلة الوثائقية: 2-1

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 012الشكل رقم 
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Analyse des besoins تحليل االحتياجات : 1-2-1  

هً مهمة األساسٌة التً توجه عمل كامل ومرحلة األولى التً تفتح السلسلة الوثائقٌة  وهً

من المكتبة. ومن التحلٌالت المتعمقة ألمٌن المكتبة له دور فً تواصل لها أو مرسل 

المعلومات وٌكون دائما فً استماع احتٌاجات المستخدم كما هو وسٌط بٌن مزود 

 المعلومات والمستهلك.

Recherche des source البحث عن المصادر : 1-2-2  

البحث عن المصادر هً عملٌة الوثائقً الثانٌة وتؤدي إلى إنشاء رصٌد وثائقً وتتم هذه 

العملٌة بالطرق العادٌة كزٌارة المعارض، الوسائل السمعٌة البصرٌة، الصحافة المكتوبة، 

 نشر.الطرق االحترافٌة كاستعمال البٌبلٌوؼرافٌا والفهارس ودور ال

Aquisition 1-2-3 : االقتناء  

هذه العملٌة تسمح ألمٌن المكتبة بإنشاء مجمل الوثائق وبالتالً التحصل على الوثٌقة أو 

 المستند بطرٌقة صعبة لحساب مستعملها.

 وٌتم االقتناء عن طرٌق:

 الشراء. -

 عن طرٌق التبادل. -

 تلقً الهداٌا.  -

Selection 1-2-4 الختيار: ا  

هذه العملٌة تعتبر حساسة من السلسلة الوثائقٌة، أمٌن المكتبة ال ٌستطٌع دراسة مجمل 

الوثائق الموجودة فً خدمة، لذا ٌجب علٌه اختٌار الوثائق التً تكون موضوع الدراسة حسب 

الئم حاجات المستعملٌن وأهدافهم ولكن االختٌار ٌعتبر مخاطرة ألن أمٌن المكتبة ٌقوم ٌما 

 ثائق المرفوضة والمطلوبة الحقا.بتجرٌب الو

Enregestrement التسجيل :  1-2-5  

ٌعنً عملٌة إدارٌة هدفها تقوٌم بٌان الوثائق الداخلة فً الخدمة. فالتسجٌل من جهه ٌهدؾ إلى 

 1التقوٌم الٌومً للبٌان المسجل علٌه المؤلفات بأرقامهم التسلسلٌة ومن جهة أخرى ٌهدؾ إلى

 

 
                                                           

1
 Chaumier , jaque . la même référence. P 18. 



 الفصل الثاني: خدمت اإلعارة في المكتبت الجامعيت.
 

 
40 

ومن جهة أخرى ٌسمح بمراقبة وصول الكشوفات وإتباع انتظام االشتراكات  عملٌة الرقمنة

 حٌث 

 1تزوٌد المستندات على شكل إلكترونً ٌسهل عملٌة مراقبة رجع الصدى واإلتباع.

Analyse التحليل:   1-2-6   

عملٌة أساسٌة فً السلسلة الوثائقٌة هو الذي ٌحدد نوعٌة النظام وٌنقسم إلى نوعٌن  والتحلٌل ه

 هما:

 وموضوعه كتابة ملخص ٌستعمل من أجل تسهٌل توزٌع الوثائق والمستندات.التكثيف:  -أ

واستخراج  المفردات من لؽة النص )لؽة طبٌعٌة( وترجمتها الى مصطلحات لتكشف:ا -بـ 

 اللؽات المقٌدة )لؽات التوثٌق( ق)الواصفات ( عن طرٌ

Stockage 1-2-7 التخزين:  

وظٌفة التخزٌن ٌجب التمٌٌز بٌن نوعٌن من العملٌات جد مختلؾ، من جهة هناك تخزٌن  فً

الوثائق نفسها وٌعنً الترتٌب المادي، والتصنٌؾ ٌسمح بالتعرؾ على الوثٌقة المطلوبة فً 

 مجموعة وثائق من ناحٌة أخرى هناك تخزٌن البٌانات من عملٌة التحلٌل وعملٌة الفهرسة.

Diffusion 1-2-8 لنشرا :  

هذه الوظٌفة تبرر وجود خدمة الوثائق وتتجه نحو المستخدمٌن وتكون فً االتصال مع 

 المعلومات وتتمٌز بسهولة فً نشر مفهومٌن هما: الخدمات والمنتجات .

الخدمات هً كافة اإلجراءات التً تقوم بها خدمة الوثائق والمستندات ، أما المنتجات فهً 

المكتبة للوصول إلى هذا الطلب، النشر الببلٌوؼرافً، بٌان  تتمثل فً جمٌع مبادرات أمٌن

 صحفً، النشر االنتقائً للمعلومات...الخ 

Contrôle de feed back 1-2-9 : مراقبة  رجع الصدى  

كل نظام ٌحتاج إلى معلومات لمراجعة انتظامه، النظام المكتبً ٌجب أن ٌراقب المعلومة 

توظٌفه الداخلً للمعلومة حول إرضاء المستعملٌن تأتً المحصل علٌها بإرضاء المستعملٌن وب

 2مكملة وموجهة ومستوحاة أثناء تحلٌل احتٌاجاتهم.
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 تاريخ اإلعارة: -2

كانت المكتبات قدٌما خزائن منٌعة تركز على حفظ الكتب أكثر من التشجٌع على 

تعار داخل مبنى  السور بوناستخدامها، ففً القرن الرابع عشر كانت الكتب فً مكتبة جامعة 

المكتبة فقط وإذا تم إخراج الكتاب فإن على القارئ إعادته فً الٌوم نفسه كما كان على 

 المستفٌدٌن باستثناء المدرسٌن والطالب إٌداع مبلػ مالً مساوي لقٌمة الكتاب قبل استعارته.

وكانت  وفً القرن الثامن عشر تم إنشاء مكتبات االشتراكات بمبادرة من قبل تجار الكتب

تلك المكتبات أول من قدم خدمة اإلعارة للجمهور كما كانت لتأسٌس "نوادي الكتب" دور فً 

 نشر الكتب وإتاحة استخدامها للعامة. ومن األمثلة على ذلك مكتبة" أصدقاء المكتبة "

بمدٌنة فالدٌلفٌا األمرٌكٌة ومع بداٌة المكتبات  1471والتً أسسها بنجامٌن فرانكلٌن سنة 

مة فً العصر الحدٌث بدأت تلك المكتبات بإعارة مجموعاتها مجانا وازدٌاد عدد العا

 المستعرٌن ٌوما بعد ٌوم حتى أصبحت خدمة اإلعارة من أهم نشاطات المكتبة.

وإذا كانت اإلعارة خدمة ال ؼنى عنها لفئات المستفٌدٌن كافة فإنها قد تكون الوسٌلة الوحٌدة 

ا ٌعٌشونه من ظروؾ قد تحول بٌنهم وبٌن الوصول إلى المكتبة المتاحة أمام فئة منهم بسبب م

 1أو البقاء فٌها لوقت طوٌل .
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 :وأهم وظائفها تعريف اإلعارة -3

 تعريف اإلعارة: 3-1

تشكل اإلعارة العصب الحٌوي لخدمات المكتبات والمعلومات بشكل عام، وتعتبر واحدة من 

ومراكز المعلومات، وأحد المؤشرات الهامة على فعالٌة أهم الخدمات العامة التً تقدمها 

المكتبة وعالقتها بمجتمع المستفٌدٌن، وهً كذلك معٌار جٌد لقٌاس مدى فعالٌة المكتبات 

ومراكز المعلومات من أجل استخدامها سواء داخلٌا أو إخراجها الستخدامها خارج المكتبة 

موظؾ اإلعارة الذي ٌقوم بتسجٌل المادة قبل لمدة معٌنة من الزمن، وعادة ٌشرؾ على العملٌة 

 إخراجها للتأكد من إرجاعها من قبل المستعٌر نفسه.

 من هنا ٌمكن تعرٌؾ اإلعارة كما ٌلً:

"استعارة الشًء منه: طلب أن ٌعطٌه إٌاه لفترة محددة وقد أطلقت كلمة إعارة من قبل معظم 

المتخصصٌن العرب فً مجال المكتبات والمعلومات فً العقود األربعة الماضٌة على إحدى 

تخدامها خارج عملٌة إتاحة مصادر المعلومات الس وهً. الوظائؾ المهمة فً المكتبة الحدٌثة 

المكتبة كما استخدمت كلمة )تداول( للتعبٌر عن المعنى نفسه ولكن على نحو محدود وكان 

 الدافع وراء اختٌار الكلمتٌن السالفتٌن هو إٌجاد مصطلح عربً ٌقابله المصطلح األجنبٌٌن 

landing الذي ٌستخدم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومصطلحCirculation 

 1فٌبرٌطانٌا" الذي ٌستخدم

 :اكما تعرؾ اإلعارة أٌض

وثائق لفترة زمنٌة معٌنة لااستعارة عدد معٌن من "أنها خدمة المكتبٌة التً تمكن القارئ من 

وٌشرؾ على هذه الخدمة موظؾ أو أكثر وذلك حسب حجم المكتبة ووعها وحجم المستفٌدٌن 

 2.من هذه الخدمة"

                                                           
.26.ص 8116ربحً،مصطفى علٌان. خدمات المعلومات. عمان:دار صفاء،  
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 مخ   يو   موقع قسم اإلعارة    تنظيم المكتبة

 

 رئٌس المؤسسة

 

 مدٌر المكتبة

 

 مساعد مدٌر المكتبة

 

   دائرة الخدمات الفنٌة                        الدٌوان                       المكتبة االلكترونٌة

 )مواد  ير الكت  , المواد السمعية

 و البصرية, قواعد البيانات (

 التزوٌد            الفهرسة         الدورٌات

التجلٌدوالصٌانة   والتصنٌؾ   
 

 دائرة الخدمات المكتبٌة

 

 المرجع  اإلعارة       المجموعات الخاصة 

 

  إعارة خارجٌة  

       إعارة داخلٌة                          

 رؾ الحجز                        

 اإلعارة بٌن المكتبات             

(2الشكل رقم )  
1 
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 التنظيم  للمكتبة: لمخ   يبين موقع اإلعارة    الهيكالشرح  -

تقدم المكتبة خدماتها لروادها، والنشاطات التً ٌقوم بها موظفو المكتبة تسعى لتقدٌم 

 معلومات إلى الباحثٌن عنها، وٌمكن تقسٌم خدمات المكتبة إلى قسمٌن رئٌسٌٌن هما:

 خدمات فنٌة ؼٌر مباشرة: -1

سلسلة األعمال التً ٌقوم بها موظفو المكتبة الفنٌون ألعداد  وهً مجموعة الخدمات أو

، وعادة ال ٌوجد اتصال مباشر بٌن من االستعمالالمواد المكتبٌة كً تصبح جاهزة وسهلة 

ٌقوم بهذه األعمال وبٌن رواد المكتبة، ومن بٌن هذه الخدمات التزوٌد، الفهرسة والتصنٌؾ، 

 ات.التكشٌؾ، االستخالص، التجلٌد القرار

 خدمات القراء المباشرة: -8

وهً مجموعة الخدمات التً ٌقدمها موظفو المكتبة المختصون مباشرة لرواد المكتبة، وهنا ٌتم 

االتصال مباشرة بطالبً، تلك الخدمات، ومن هذه الخدمات: الخدمة المرجعٌة، خدمات 

 1الدورٌات، خدمات تدرٌب القراء، التوثٌق، اإلعارة.
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 أهم وظائف اإلعارة:  3-2

تختلؾ وظائؾ قسم اإلعارة فً المكتبة وفقا لعوامل منها نوع المكتبة وأهدافها، وحجم عدد 

المستفٌدٌن من خدماتها، ونوع نظام واإلجراءات المعتمدة فً أداء عملٌات اإلعارة، فقسم 

القراء وٌعب=تبر اإلعارة فً المكتبة هو المركز الرئٌس الذي تلتقً فٌه خدمات المكتبة مع 

كعصب مركزي للمكتبة، ولذلك ٌفرد له مكانا خاصا مستقال حتى ٌستطٌع الزائر عند دخوله 

 وخروجه منها المرور به واإلفادة من خدماته التالٌة:

ترتٌب الكتب على الرفوؾ ترتٌبا منطقٌا، فبعد أن ٌتسلم موظفو اإلعارة الكتب من قسم  -أ

ها وتصنٌفها ٌقوم بعملٌة فرز هذه الكتب حسب أرقام نظام الفهرسة والتصنٌؾ، وبعد فهرست

التصنٌؾ المستخدم، وثم ٌتسلم موظفو اإلعارة الكتب التً تعاد من المستعرٌن، ومن ثم ٌٌقوم 

 موظؾ اإلعارة بفرزها حسب أرقام.

 التصنٌؾ ٌتولى موظفو قسم اإلعارة عملٌة إرجاع الكتب على الرفوؾ وحسب أماكن تنظٌمها.

اد هواٌات األعضاء الٌدوٌة أو المحسوبة للمستفٌدٌن وإصدار البطاقات التً تثبت هوٌة بـ إعد

المستفٌد وأحقٌته فً االستعارة من خدمات اإلعارة، وتجدٌد مدة سرٌان البطاقات عند إنهاء 

مدة صالحٌتها وفقا للشروط والتعلٌمات المعتمدة، بعد أخذ المعلومات الضرورٌة الالزمة من 

مستفٌد وتدقٌقها حتى ٌسهل عل المستفٌد الحصول على المادة المطلوبة، بأسرع وقت العضو ال

 وأقل مدة.

الدراسة والبحث والثقافة، ٌتولى قسم اإلعارة توفٌر الكتب وؼٌرها من المواد المطلوبة  -جـ

المطبوعة وؼٌر المطبوعة للرواد من الدارسٌن والباحثٌن والطالب والمدرسٌن من أجل 

 لتً ٌقومون بها وٌوفر لهم كتب الثقافة العامة.األبحاث ا

إعارة الكتب والمواد األخرى للرواد، فقسم اإلعارة هو المسؤول عن إعارة الكتب  -د  

 1والمواد المكتبٌة األخرى للرواد سواء كانت هذه اإلعارة داخلٌة أو خارجٌة.
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رشاد وتوجٌه القراء إلى أقسام إرشاد القراء وتوجٌههم بحكم موقع اإلعارة ٌتولى مهمة إ -هـ

مكتبات األخرى بصفة عامة، وإلى الفهارس حتى ٌتمكن القارئ من الوصول إلى المادة 

 المكتبٌة فً أسرع وقت، وبالتالً ٌزداد خبرة فً استعمال الفهارس.

استالم الكتب والمواد األخرى من القراء )اإلرجاع( وفحصها والتأكد من سالمتها وأٌضا  -ٌـ

 الكتب التً تحتاج إلى إعادة تجلٌد. صٌانة

تنظٌم سجالت اإلعارة والتأكد من صحتها ومتابعة المواد التً انتهت مدة إعارتها وإرسال  -و

إشعارات تذكٌر وثم إنذارات للمتأخرٌن بضرورة إرجاع ما بحوزتهم من مواد مكتبٌة عبر 

 البرٌد العادي أو البرٌد اإللكترونً.

ام وسٌاسة اإلعارة فً المكتبة، والشروط الواجب اتخاذها تجاه المساهمة فً وضع نظ -ر

القراء وؼٌرهم من المستفٌدٌن، وكذلك مدة اإلعارة وعدد الكتب المسموح بها لكل فرد له حق 

اإلعارة، كذلك شروط تجدٌد اإلعارة ومدته، ووضع تعلٌمات لوائح العقوبات التً ٌتم اتخاذها 

إرجاع الكتب ضمن الوقت المحدد، أو من ٌتلؾ، أو ٌفقد الشخص أو الجهة التً تتأخر فً 

 الكتاب أو المادة المستعارة.

 القٌام باإلجراءات الخاصة بخدمات اإلعارة المتبادلة مع المكتبات األخرى. -ز

اتخاذ اإلجراءات الخاصة بحجز وتنظٌم ومتابعة الكتب المحجوزة والسجالت الخاصة بها  -ع

 أوال بأول.

اإلحصائٌات والبٌانات الٌومٌة والشهرٌة والسنوٌة وإعداد التقارٌر الخاصة بقسم إعداد  -غ

 1اإلعارة ونشاطاته المختلفة.
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 : اإلعارةدوا ع  -4

 توجد عدة دوافع تدفع بالمستفٌدٌن من المكتبة الستعارة الكتب وأهمها ما ٌلً:

للمطالعة والبحث،كما ٌفضل  المكان والحٌز الذي توافره قد ٌكون ؼٌر مناسبالمكان:  -

بعض القراء المطالعة فً البٌت باعتباره أنسب لهم فً كثٌر من األحٌان،كما أن بعد المكتبة 

 الجؽرافٌا وصعوبة الوصول إلٌها تدفع القراء إلى استعارة المواد الالزمة لهم .

مع الوقت فراغ  عدم توافر الوقت الكافً حٌث إن ساعات دوام المكتبة قد ال ٌتالءمالوقت:  -

 القارئ أو المستفٌد. 

قد ال ٌتوافر األثاث الكافً لعدد كبٌر من المطالعٌن فً المكتبة كأوقات االمتحانات األثاث:  -

 فً حال المكتبات المدرسٌة والجامعٌة.

هذه الدوافع النفسٌة والتربوٌة تدفع القارئ إلى استعارة الكتب، دوافع النفسٌة وتربوٌة:  -

 استعداده النفسً للمطالعة داخل المكتبة أو تعوده القراءة بصوت مرتفع مثال. وذلك لعدم

فً حال القٌام باألبحاث والدراسات التً تتطلب عددا كبٌرا من اإلعارة الضرورٌة:  -

 الكتبولمدة زمنٌة طوٌلة.

للمكتبة ارتفاع أسعار المطبوعات خاصة األجنبٌة منها ٌدفع القراء للذهاب دوافع اقتصادٌة:  -

 وال ٌستطٌع القارئ شراء كل ما ٌود قراءته.

أن الكتاب للجمٌع باإلضافة إلى المساهمة فً نشر المعرفة من بإلٌجاد شعور بٌن القراء -

خالل إطالع عدد كبٌر من القراء على الكتاب وبذلك تحقق المكتبة أكبر عدد ممكن من حركة 

 1الكتاب.

 قواعد اإلعارة: -5

 ً ركٌزة أساسٌة لتسٌٌر عملٌات اإلعارة من أهم هذه القواعد:فقواعد اإلعارة ه

الحصول على بطاقة اإلعارة التً تخول للمستعٌر االستفادة من تحديد شرو :  -أ

خدمة اإلعارة فً المكتبة، وبٌان إجراءات الحصول على البطاقة، وأهم الشروط والعقوبات 

 2لالستفادة من خدمات اإلعارة، فقد تكون هوٌة المؤسسة األم أو بطاقة والؽرامات المصحبة
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الجنسٌة أو رخصة القٌادة تعتمد علٌه فً تحدٌد هوٌة المستعٌر وفتح سجل خاص 

 به ضمن سجالت اإلعارة.

فٌة والعلمٌة تحدٌد من ٌحق لهم االستعارة من المكتبة ومستوٌاتهم الثقا ئات المستعرين:  -بـ

 فئة، وحجم المكتبة بالنسبة للرواد وعدد مقتنٌاتها من المواد المكتبٌة.لخاصة بكل والشروط ا

وهذه تختلؾ من مكتبة ألخرى حسب نوع المكتبة، نوعية المواد القابلة لإلعارة:  -جـ

وطبٌعة المستفٌدٌن وعددهموحجم مجموعات المكتبة، واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة 

لمكتبات الجامعٌة والمكتبات العامة ال ٌتم إعارة المراجع المتوفرة فً المكتبة، ففً ا

والمجموعات الخاصة )الرسائل الجمعٌات والدورٌات( أما فً المكتبات المتخصصة التً 

 تخدم فئة محدودة فٌتم إعارة الدورٌات وؼٌرها.

تعرٌن التً ٌحق للمستفٌد استعارتها ولكل فئة من الفئات المستثبيت عدد الكت  أو المواد: -د

 فً وقت واحد.

التً ٌحق للمستعٌر أن ٌحتفظ فٌها بالمادة المعارة وحسب الفئات مدة اإلعارة:  -هـ

 المستعرٌن.

هذه العقوبات هً لردع المخالفٌن، ولٌس من أجل تحصٌل الجزاءات والغرامات المالية:  -يـ

 .أٌة مبالػ مالٌة، المتعلقة بفقدان المواد المكتبٌة المعارة أو إتالفها

حٌث ٌتولى تنظٌم هذه القواعد وفق اتفاقٌات رسمٌة لتبادل اإلعارة اإلعارة بين المكتبات:  -و

مع المكتبات األخرى، كما ٌتم تحدٌد نوعٌة المواد المكتبٌة التً ٌسمح بتبادل إعارتها مع 

عد المنظمة لالستنساخ المطبوعاتعبر هذا االمكتبات المشاركة فً النظام التعاونً، والقو

 لنظام.ا

حٌث ٌتم تحدٌد األشخاص الذٌن ٌحق لهم حجز المواد التً علٌها طلب، حجز المواد:  -ز

ففً المكتبات الجامعٌة عضو هٌئة التدرٌس ٌحق له حجز إعارة المادة وإٌضاح كٌفٌة 

ماكن التً ٌمكن استخدام الكتب المحجوزة مثال )رؾ الحجز( فً االستفادة منها وتعٌن األ

 1المكتبة.
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القٌام بعمل إحصائٌات ٌومٌة شهرٌة وسنوٌة بالمستعرٌن والمتأخرٌن إحصائيات اإلعارة:  -ر

 لمتابعتهم والكتب التً علٌها حركات إعارة وتحدٌد الفترات الزمنٌة.

 حٌث ٌتولى قسم اإلعارة تحدٌد نظام الذي استخدمه سواء النظام الٌدوي ونظام اإلعارة:   -

الذي ٌتم بواسطته إجراء عملٌات اإلعارةواإلرجاع لضبط عملٌةاإلعارة، وتقدٌم  سبالمحو

 1الخدمات الناسبة للمستعرٌن.

 أنواع اإلعارة: -6

 تنقسم اإلعارة إلى قسمٌن سواء عامة أو خاصة أو أكادٌمٌة

 اإلعارة حس  الر وف: و يها ه  األخرى نوعان:6-1

 ف المفتوحة:نظام األر  -أ

سمح لجمٌع المستفٌدٌن الدخول إلى المكتبة والتجول بٌن األرفؾ لالختٌار هذا النظام ٌ

المواد المكتبٌة التً ٌرؼبون فً قراءتها واستعارتها وٌحتاج هذا النظام إلى عدة متطلبات 

 منها:

تب المطلوبة منها وإعادة كتدرٌب المستفٌدٌن على كٌفٌة الوصول إلى األرفؾ إخراج ال -

 ترتٌبها بشكل دقٌق.

 إلعطاء المستفٌدٌن فرصة للتجول بٌنها وبسهولة. توفٌر مساحات واسعة بٌن األرفؾ -

ٌعتبر هذا النظام أساسٌا فً المكتبات العامة واألكادٌمٌة ولهذا النظام إٌجابٌات وسلبٌات   -

 حٌث تكمن إٌجابٌته أنه:

 المناسب.ٌسمح لكل مستفٌد التجول والدخول بٌن الرفوؾ ومن ثم اختٌار الكتاب  -

 2على استخدام المكتبة.ٌشجع المستفٌدٌن  -

 ما سلبياته  يما يل :أ*

تكون  -الكتب المعادة إلى األرفؾ ٌمكن أن توضع فً ؼٌر أماكنها عمدا أو بدون قصد.  -

 .تلؾ أو السرقةالمواد المكتبٌة معرضة لل
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 نظام األر ف المغلقة: -بـ

النظام ال ٌسمح للمستفٌد بالوصول إلى األرفؾ والتجول بٌنها أو المطالعة إطالقا بل  وهذا

ٌقوم المستفٌد عادة بتعبئة نموذج خاص لإلعارة المختص الذي ٌقوم بدوره فً البحث عن 

 1الكتاب وإحضاره لدى المستفٌد.

 ولهذا النظام إٌجابٌات وسلبٌات حٌث تمكن إٌجابٌاته أنه:

 ٌوفر فً تكالٌؾ شراء األثاث وخصوصا مناضد المطالعة.  -

 تبقى الكتب على األرفؾ منظمة فإن الموظؾ المسؤول هو الذي ٌعٌد تنظٌمها. -

 ٌحد من ضٌاع الكتب أو إتالفها. -

 *أما سلبياته  تتمثل  يما يل :

 ٌتطلب وقتا كبٌرا من المستفٌد للبحث عما ٌرٌد من الفهارس. -

 ٌد المستعٌر من الكتاب وخاصة إذا كان عنوانها ال ٌدل على موضوعه.قد ال ٌستف -

 2ٌحتاج هذا النظام إلى عدد أكبر من الموظفٌن. -

 إلعارة حس  االستخدام:ا 2-6

 هناك نوعان من اإلعارة حسب االستخدام هما:

ٌعرفها أحمد حسن سعٌد على أنها: " تعنً عدم السماح بخروج بعض المواد من المكتبة ، 

حٌث تستخدم فقط داخل القاعات المخصصة لها، وهذا النوع فً حد ذاته له ممٌزات 

وإٌجابٌات عدٌدة حٌث تعد الفائدة على أكبر عدد ممكن من المستفٌدٌن، وتمكن القارئ من 

 3من محتواها قبل استعمالها. تصفح عدة وثائق والتأكد 
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 كما أضاؾ عبد اللرانٌس الطباع: اإلعارة الداخلٌة نوعان وهما:

وفٌها ٌأخذ موظؾ اإلعارة بطاقة المستفٌد وبطاقة اإلعارة الداخلية الم بو ة والمؤقتة:  -أ

نا الكتاب دون أن ٌطبع علٌها أٌة أختام ومن خاللها ٌعرؾ الموظؾ من ٌستخدم كتابا معٌ

وذلك للمتابعة وفً هذه الحالة تكون المواد  المكتبٌة موجودة فً قاعة تسمى بـ )رؾ 

 الحجز( وٌنتشر هذا النظام فً المكتبات األكادٌمٌة.

وفً هذه الحالة ٌقوم المستعٌر باستخدام المادة المكتبٌة اإلعارة الداخلية  ير الم بو ة: -بـ

خل من موظؾ اإلعارة وفً هذه الحالة ٌقوم داخل المكتبة دون أٌة عملٌة تسجٌل أو تد

 1ٌتركها على مناضد المطالعة.ادة العلمٌة بنفسه إلى الرفوؾ أوالمستفٌد باسترجاع الم

 اإلعارة الخارجية: -

وهً التً تتٌح لعضو المكتبة مطالعة كتبها خارج قاعة المطالعة، وخالل مدة تحددها أمانة 

 المكتبة.

ٌسمح فٌها للمستفٌدٌن باستعارة المواد المكتبٌة خارج المكتبة فً فترة زمنٌة معٌنة  حٌث

وتقتصر اإلعارة الخارجٌة على أنواع محدودة من المواد بحٌث ال تعار المراجع 

 والدورٌات والمواد المستحدثة كالمصؽرات الفٌلمٌة والمواد السمعٌة البصرٌة.

من هذا النظام وأخذت تسمح ألعضائها باالستفادة  وإن كانت بعض المكتبات الٌوم عدلت

من اإلعارة الخارجٌة لكتب المراجع خالل وقت وجٌز على أن ال ٌتعدى لٌلة واحدة أو 

 2ٌومٌن على األكثر وذلك رؼبة منها فً المزٌد من تقدٌم خدماتها للمستفٌد.

 همية اإلعارة:أ -7

 ٌمكن تحدٌد أهمٌة اإلعارة فً النقاط التالٌة:

إتاحة الفرصة للمستفٌدٌن باختٌار ما ٌناسب اهتماماته من مصادر المعلومات والمواد  -

 المكتبٌة األخرى.

 نشر الوعً الفكري والثقافً لدى القراء والمستفٌدٌن من خدمات المكتبات. -

 مساعدة المستفٌد الذي ال ٌستطٌع شراء كل ما ٌحتاج إلٌه. -

ن الرواد واإلعارة تسهل عملٌة الحصول على هذه تقع بعض المكتبات فً أماكن عن سك -

 3المصادر ووضعها فً خدمة القراء والباحثٌن.
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 المساهمة فً تعزٌز العالقات والروابط االجتماعٌة بٌن أبناء المجتمع والمكتبة. -

 1تعتبر عنصر أساسٌا من عناصر الخدمة المكتبٌة.

 اإلعارة بين المكتبات:-8

واإلنتاج الكبٌر فً دول العالم الكبٌر فً دول العالم ال تستطٌع أي فً ظل التضخم الهائل 

مكتبة مهما كانت إمكانٌتها تأمٌن احتٌاجات قرائها وتلبٌتها، وبذلك ٌكون ؼرض المكتبة من 

اإلعارة المتبادلة توفٌر المادة للباحثٌن والقراء فً مجتمعها، وتؤدي لتوفٌر الوقت والجهد 

م مكتبات معا فً إتحاد ٌعطً فرصة البحث فً الفهارس الموحدة كأنه والمال، كما أنه بانضما

 2مكتبة واحدة ضخمة.

وٌعرؾ ربحً مصطفى علٌان اإلعارة المتبادلة أنها:"عبارة عن اشتراك مكتبتٌن أو أكثر فً 

اتفاقٌة تعقد فٌما بٌنها بحٌث تستطٌع المكتبة بناء علٌها استعارة مواد مكتبٌة متوفرة فً 

 3األخرى ؼٌر متوفرة لدٌها." المكتبات

ولكٌٌكون التعاون من خالل اإلعارة المتبادلة ناجحا، فإنه البد من وجود قواعد وتعلٌمات 

 والتً تتمثل فٌما ٌلً: 

 تحدٌد المكتبات التً ٌجوز لها االستفادة من خدمات مشروع اإلعارة المتبادلة. -

جهات ذات العالقة التابعة لها المكتبات عقد اتفاقٌات رسمٌة بٌن المكتبات والمؤسسات أو  -

 المشتركة فً اإلعارة المتبادلة.

 االتفاق بٌن المكتبات على تحدٌد فئات المستفٌدٌن . -

 تحدٌد اإلجراءات والنماذج المستخدمة فً تنفٌذ اإلعارة المتبادلة. -

 طبٌعة الؽرامات فً حالة التأخٌر أو الضٌاع أو اإلتالؾ. -

 ة المتبادلة وخ واتها:إجراءات اإلعار -

 قارئ ٌطلب مطبوعا أو مادة مكتبٌة ما. -1

 المادة المكتبٌة ؼٌر متوافرة فً المكتبة -8

 4ٌتحقق المكتبة من المعلومات الببلٌوؼرافٌة فً المكتبة. -7
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 ٌتأكد المكتبً من توافر المكبوع فً أي مكتبة وطرٌقة الحصول علٌه. -1

 استخدام نموذج اإلعارة المتبادلة الذي ٌرسل للمكتبة المعنٌة المتوافر المطبوع فٌها. -2

 بدورها تقوم المكتبة بعد استالم النموذج بإرسال الكتاب إل المكتبة المستعٌرة. -3

بعد إسالم الكتب ٌتولى مسؤول اإلعارة بإعالم المستفٌد الذي طلب المادة المكتبٌة عن  -4

 لكتاب، ومدة اإلعارة وموعد إعادته.موعد وصول ا

 ٌعٌد المستفٌد الكتاب بعد ذلك للمكتبة التً بدورها إعادة الكتاب إلى المكتبة المالكة له. -5

ولكً ٌتم تقدٌم خدما تبادل اإلعارة بٌن المكتبات عالٌة المستوى فإنه ٌنبؽً أن ٌكون هناك 

 من تلك مشاركة فعالة فٌما بٌن مقدمً الخدمات والمستفٌدٌن 

 الخدمات.

مع العلم ٌمكن كل المواد المكتبٌة إعارتها وتبادلها بٌن المكتبات، حٌث أن لكل مكتبة 

سٌاستها فً المواد المكتبٌة التً تعار والمواد المكتبٌة التً ال تعار، إال أنه بعد تؽٌر 

اد ظروؾ وأسباب المنع قد ٌسمح بإعارتها وفق مصلحة المكتبة ومجتمعها، تتمثل المو

الممنوع إعارتها فٌما ٌلً: المراجع، الكتب الناذرة والمخطوطات، الدورٌات، نشرات 

 1المستخلصات التً تصل للمكتبة.

 اإلعارة    المكتبات: أنظمة -9 

لكل مكتبة نظام اإلعارة، الؽرض منه خدمة روادها، وتقدٌم المواد المكتبٌة أو الكتب  -

عارة فً المكتبة، هو عملٌة تنظٌم إخراج الكتب بسهولة والؽرض األساسً من أي نظام إ

 أو المواد المكتبٌة من المكتبة ومن هذه األنظمة المستخدمة فً المكتبات ما ٌلً:

 حٌث تشمل ما ٌلً: األنظمة اليدوية :9-1

 أ نظام ب اقة الجي  :

فً هذا النظام، ٌكون لكل كتاب جٌب من الورق المقوى، ٌلصق فً الجهة الداخلٌة من 

ؼالؾ الكتاب الخلفً، وفً هذا الجٌب توضع بطاقة ٌثبت علٌها معلومات عن الكتاب 

 وهً:

 2المؤلؾ، عنوان الكتاب، رقم التصنٌؾ، رقم التسلسل.
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وهذه البطاقة مقسمة بشكل عمودي إلى قسمٌن: األول: اسم المستعٌر، والثانً تارٌخ إعارة 

 الكتاب أو تارٌخ إرجاعه.

 جد قسٌمة خاصة عمودٌا لتثبٌت تارٌخ إرجاع الكتابوفً الصفحة المقابلة تو

  ريقة اإلعارة: *

 لتطبٌق هذا النظام بشكل جٌد وناجح نتبع الخطوات التالٌة:

 ٌختار المستعٌر الكتاب الذي ٌرٌد استعارته وٌقدمه أمٌن المكتبة. -

 ٌقوم أمٌن المكتبة بإخراج بطاقة الكتاب من جٌبها -

 المستعٌر على البطاقة وٌقابله تارٌخ اإلرجاع الكتاب مع الختم.ٌكتب أمٌن المكتبة اسم  -

 وضع البطاقة فً أدراج معدة خصٌصا لهذه العملٌة. -

 *  ريقة اإلعادة:

 ٌرجع المستعٌر الكتاب فً وقته المحدد. -

 ٌستلم أمٌن المكتبة الكتاب وٌقوم باستخراج بطاقة الكتاب من الدرج. -

 للكتاب فً جٌبه.وضع البطاقات المخصصة  -

 * إيجابيات هذا النظام:

 مرونة النظام وسرعة تطبٌقه. -

 ٌبٌن عدد المرات التً أعٌر فٌها الكتاب . -

 ٌبٌن عدد الكتب المعارة ٌومٌا. -

 معرفة المستعٌر وعنوانه بسهولة. -

 المعرفة المستمرة للكتب المتأخرة فً اإلرجاع. - 

  يما يل :* أما سلبيات هذا النظام  تتمثل 

الوقت الذي ٌستؽرقه عند تعبئة البطاقة وختمها من قبل أمٌن المكتبة وذلك إذا كان الرواد  -

 كثٌرون والمكتبة الكبٌرة.

 ضرورة وجود أمٌن المكتبة داخل المكتبة بشكل دائم لتعبئة البطاقة أو إرشاد المستعرٌن. -

 1اب.االعتماد الكلً على أمٌن المكتبة عند استعارة أي كت -
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 نظام براون )نظام الجيو (: -ـب

هذا النظام هو برٌطانً األصل، وٌعتبر من أنظمة اإلعارة القادرة على اإلجابة على 

التساؤالت الثالث الرئٌسٌة: من استعارة المادة المكتبٌة المعنٌة؟ ما هً المادة المعارة؟ 

 1ومتى ٌجب إعادتها إلى المكتبة؟

 * كيفية ت بيق هذا النظام:

 لتطبٌق هذا النظام بشكل جٌد وناجح نتبع الخطوات التالٌة:

 ٌزود كل كتاب بجٌب ورقً، وبطاقة استعارة واستمارة تارٌخ. -

 ٌلصق الجٌب فً الجهة الداخلٌة من ؼالؾ الكتاب. -

 وضع بطاقة استمارة فً جٌب الكتاب. -

 إلصاق إستمارة التارٌخ فً الجهة المقابلة لجٌب الكتاب. -

كل مستعٌر بطاقات حٌث تكون على شكل ظرؾ صؽٌر جٌب الكتاب، ٌدون  إعطاء -

علٌها اسم المستعٌر، وعنوانه الكامل، وتكون عدد البطاقات بعدد الكتب والمواد المسموح 

 بها، ألن ٌستعٌرها الفرد الواحد فً المرة الواحدة.

 * طرٌق اإلعارة:

م ٌخرج البطاقة التً بداخل الجٌب أن ٌختار المستعٌر الكتاب الذي ٌرٌد استعارته، ث -

 وٌدون علٌها اسمه وعنوانه، وٌضعها داخل الجٌب.

البطاقة التً بحوزته وٌقدمها إلى موظؾ المكتبة لتدقٌقها وحفظها فً إدراج وختمها بتارٌخ 

اإلعارة أو إلرجاع الكتاب، نرجع إلى استمارة التارٌخ، لنخرج بطاقة الكتاب المؤرخة 

وضع بطاقة الكتاب فً جٌبه وإرجاع بطاقة المستعٌر إلٌه، لٌستعٌر علٌها  بنفس التارٌخ، ثم

 2مرة أخرى.
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 * إيجابيات هذا النظام:

إن بطاقة المستعٌر تدل بشكل واضح على الكتاب واسم المستعٌر ومتى أعٌر، والتارٌخ  -

 المحدد إلعارته.

 ضبط اإلعارة، وتحقٌق عناصره األساسٌة. -

 المستعرٌن لكتاب معٌن.معرفة أسماء  -

 * أما سلبٌات هذا النظام فهً تتمثل فٌما ٌلً:

 تلؾ أو فقدان الجٌوب التً مع القارئ أو استعمالها من قبل ؼٌره. -

 الوقت الذي ٌستؽرق عند تعبئة البطاقات خصوصا للرواد الجدد. -

 1مها.ضرورة وجود أمٌن مكتبة أو موظؾ لتوجٌه المستعرٌن وتدقٌق البطاقات وخت -

 نظام القسائم الثالث: -ـ ج

وهو نظام ؼٌر مكلؾ ٌعتمد على قسٌمة تتكون من ثالثة نسخ وتشمل معلومات عن اسم 

 2المؤلؾ، عنوان الكتاب، رقم التصنٌؾ، الرقم التسلسلً، توقٌع المستعٌر، تارٌخ اإلرجاع.

 *  ريقة اإلعارة :

 ٌقوم المستعٌر بتعبئة القسائم الثالث -

 سائم الثالث للموظؾ المسؤولتسلٌم الق -

قٌام الموظؾ مباشرة بفصل هذه القسائم، والتً تحمل إحداها إسم المؤلؾ، والثانٌة عنوان  -

 الكتاب، والثالثة إسم المستعٌر.

 قٌام الموظؾ المسؤول بترتٌب القسائم الثالث على النحو التالً: -

 ٌتم ترتٌبها حسب اسم المستعٌرالب اقة األولى:  -أ

 ٌتم ترتٌبها وفقا لرقم التصنٌؾ. الب اقة الثانية: - 

 ٌتم ترتٌبها حسب تارٌخ إرجاع الكتاب الب اقة الثالثة: -ج

 3وعند اإلعادة ٌقوم الموظؾ بتسلٌم المستعٌر القسائم، إعادة الكتاب. -
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 * إيجابيات هذا النظام:

 معرفة أسماء وعدد الكتب المعارة -

 معرفة أسماء المستعرٌن -

 1تحدٌد ومعرفة تارٌخ إرجاع الكتاب. -

 نظام السجالت: -د

تقوم كثٌرا من المكتبات بإفراد سجالت خاصة لإلعارة إذا كانت المكتبة صؽٌرة الحجم، 

حٌث تقوم المكتبة بتسطٌر السجالت تسطٌرا رأسٌا وتقسٌم السطور إلى خانات تتضمن 

م الكتاب، اسم المؤلؾ، رقم الكتاب المعلومات التالٌة: اسم المستعٌر، عنوان المستعٌر، اس

المتسلسل، رقم التصنٌؾ، تارٌخ االستالم، تارٌخ اإلرجاع، توقٌع المستفٌد أي المتسلم، 

وتخصص لكل مستفٌد من عملٌة اإلعارة صفحة من السجل، تدون علٌها جمٌع الكتب التً 

عالم المستفٌد استعارها فً فترة زمنٌة معٌنة، وبعض المكتبات تقوم بترقٌم الصفحات وإ

 بذلك لسهولة الرجوع إلى صفحته عند االستعارة أو اإلعارة .

 *  ريقة اإلعارة:

 ٌدخل المستعٌر إلى المكتبة الختٌار الكتاب الذي ٌده . -

 بعد إختٌار الكتاب، ٌتقدم من منضدة اإلعارة لتسجٌل الكتاب . -

 قٌام أمٌن المكتبة بتدٌن المعلومات األساسٌة عن الكتاب. -

تحدٌد مدة اإلعارة وإعالم المستعٌر بذلك إلرجاع الكتاب عند انتهاء مدة اإلعارة وفً  -

 الوقت المحدد.

 *إيجابيات نظام السجالت:

 سهولة تطبٌقه. -

إعفاء المستعٌر من التعقٌدات االستعارة من تسجٌل وتعبئة وتدوٌن المعلومات التً  -

 تتطلبها األنظمة األخرى.

 السجالت :* سلبيات نظام 

 ٌؤدي إلى جمهرة المستعرٌن عند موظؾ اإلعارة . -
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 1عدم الدقة فً تسجٌل المعلومات عند االستعارة . -

 نظام االستمارات: -

حٌث تطبق المكتبات الجامعٌة هذا النظام حٌث توضع االستمارات وتقسم إلى أقسام تشمل 

 ما ٌلً:

 اسم المؤلؾ -

 اسم الكتاب-

 رقم التصنٌؾ -

 المستعٌر اسم -

 *  ريقة اإلعارة:

ستعارته، ثم اٌقوم المستعٌر بمأل االستمارة بالمعلومات الالزمة عن الكتاب الذي ٌرٌد 

ٌتناولها إلى موظؾ اإلعارة وفً النهاٌة الدوام تجمع استمارات وترتب فً ملفات خاصة، 

فً مكان خاص ألؼراض  وعندما ٌعاد الكتاب تسحب االستمارة وتتلؾ أو ٌحتفظ بها

 إحصائٌة.

 * إيجابيات هذا النظام:

 إعفاء الموظؾ اإلعارة من مجهود التسجٌل، وما علٌه إال التأكد من المعلومات -

 مرونة النظام عند االستعارة واإلرجاع. - 

 * سلبٌات هذا النظام:

 عدم قدرة المستعٌر على تطبٌق النظام دون دلٌل أو موجه -

 2ة أو فقدانها.ضٌاع االستمار -

 األنظمة الت  تستخدم آالت مساعدة:

عملٌة اإلعارة خاضعة للتطوٌر والتطور، ألنها تعتبر من الخدمات الحٌوٌة فً المكتبة، لذا 

فقد بدأت بعض المكتبات فً البحث والتفكٌر فً تسهٌل عملٌة اإلعارة، وذلك باستخدام 

 بعض اآلالت الحدٌثة التً من أبرزها:

 3جٌلورد.آلة  -
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  ريقة اإلعارة: -

ٌقدم المستعٌر بطاقته للموظؾ والمسؤول والذي ٌدخلها من فتحة عمودٌة أعلى اآللة،  -أ 

 ثم ٌتم إدخال بطاقة الكتاب من فتحة منحنٌة من أعلى اآللة أٌضا .

تقوم اآللة أوتوماتٌكٌا بطبع صورة تحمل التارٌخ ورقم المستعٌر على بطاقة الكتاب،  -بـ 

نفس الوقت ٌتم قص زاوٌة من أحد أطراؾ بطاقة الكتاب بحٌث ٌتم إدخال البطاقة من  وفً

الفتحة المنحنٌة التالٌة وهذا ٌؤدي إلى أن التسجٌل الجدٌد ٌطبع أوتوماتٌكٌا أسفل التسجٌل 

 السابق، بعد ذلك ٌسترد المستعٌر بطاقته بٌنما تحفظ بطاقة الكتاب حسب تارٌخ إلرجاع.

قة تارٌخ مطبوع علٌها نفس التارٌخ على بطاقة الكتاب فً جٌب الكتاب وكذلك توضع بطا

 عند اإلعارة .  

 نظام اإلعارة التصويرية: 9-2

 ٌعتمد هذا النظام على اآلالت التصوٌرٌة، إذ تتم اإلعارة حسب الخطوات اآلتٌة:

 اإلعارة. ٌقدم المستعٌر بطاقة اإلعارة والكتاب الذي ٌرؼب فً استعارته إلى موضؾ -1

ٌعد موظؾ اإلعارة بطاقة الحركة وٌسجل علٌها رقم تسلسلً للعملٌة وتارٌخ إرجاع  -8

 الكتاب.

ٌوضع جٌب الكتاب وبطاقة اإلعارة الخاصة بالمستعٌر وبطاقة الحركة وتارٌخ إرجاع  -7

الكتاب أمام آلة التصوٌر، حٌث ٌتم أخذ لقطة مٌكروفٌلمٌة عن العملٌة تتضمن كافة 

 ات الالزمة عن المستعٌر والكتاب المعار.المعلوم

 وضع بطاقة الحركة فً جٌب الكتاب وتسلم المادة إلى المستعٌر. -1

 ٌتم إعداد كشؾ بأرقام المواد المعارة. -2

عند إرجاع المادة المعارة، ٌتم سحب بطاقة الحركة من جٌب الكتاب ومطابقة الرقم  -3

رقام الكشؾ الٌومً، ومن ثم ٌتم شطب الرقم التسلسلً المكتوب على بطاقة الحركة مع أ

 الخاص بعملٌة اإلعارة.

تتم متابعة األرقام ؼٌر المشطوبة فً كشؾ أرقام اإلعارة ٌومٌا للتعرؾ على الكتب  -4

 1المتأخرة وإرسال إشعارات بالتأخٌرات إلى المستعرٌن.
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الرجوع إلى الصور عند الحاجة إلى المعلومات عن المستعرٌن أو الكتب المعارة ٌتم  -5

 المٌكروفٌلمٌة التً أخذت عند إتمام عملٌة اإلعارة.

 ولإلعارة المصورة إيجابيات منها:-

 سرعة إجراء إعادة الكتب والتقلٌل من عدد السجالت. -أ

 سهولة إعداد إحصاءات اإلعارة وندرة حدوث األخطاء بسبب االعتماد على التصوٌر. -ب

 از عملٌة اإلعارة.الحد من عدد العامٌن فً إنج -ج

 ومن سلبيات نظام اإلعارة المصورة ما يل : -

اإلجهاد البصري للعاملٌن، وعدم استطاعة النظام تقدٌم معلومات عن الكتب المعارة  -أ

 وضرورة متابعة كافة األرقام التسلسلٌة لإلعارة  ٌومٌا لتحدٌد الكتب المتأخرة .

 1مواد التً بحوزته.عدم وجود إثبات لدي المستعٌر بإعادته لل -ب

 نظام اإلعارة السمعية:9-3

ٌشبه نظام اإلعارة السمعٌة أسلوب اإلعارة التصوٌرٌة فً جمٌع إجراءاته، إال أنه ٌعتمد 

على آالت التسجٌل الصوتً لحفظ الرقم التسلسلً لعملٌة اإلعارة وتارٌخ اإلعارة وتارٌخ 

عار، التصوٌرٌة للعاملٌن فً أقسام اإلرجاع والمعلومات األخرى عن المستعٌر والكتاب الم

اإلعارة، كما أصبح فً اإلمكان بواسطة النظام مضاعفة عدد اإلعارة التً ٌتم إنجازها 

 2ٌومٌا مقارنة بنظام اإلعارة التصوٌرٌة.

وعلٌه تأخذ اإلعارة أنظمة مختلفة وأنواع متعددة، إذ كل مكتبة لها الخٌار فً اتخاذ  أو 

اه هً مناسب وما ٌتماشى مع مصالحها، وذلك من أجل تسٌٌر إتباع النظام حسب ما تر

للقارئ الحصول على الكتاب، وتحفظ للمكتبة ملكٌتها وتحدد طبٌعٌة  العالقة بٌن  القارئ 

 3ومكتبه بمرونة وٌسر.
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 العوامل المؤثرة    سياسة اإلعارة: -11

فالمكتبة التً مقتنٌاتها صؽٌرة تعٌر وٌعتمد على إمكانٌتها وحجم مقتنٌاتها المكتبة:  11-1

 عددا قلٌال من الكتب للمستفٌدٌن.

قد تكون عالقة عكسٌة بٌن القراء وحجم المكتبة فإن كان عدد القراء الرواد: 9-2

 )المستفٌدٌن( كبٌر ٌقل عدد الكتب المعارة مع بقاء فترة ثابتة 

 نوع المكتبة و بيعة المؤسسة الت  تتبعها:11-3

فمجتمع المكتبة هم طالب الجامعة وأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفون الجامعية: المكتبة  -أ

 فٌها، والقلٌل من المشتركٌن اشتراكا شخصٌا من المجتمع المحلً

هم أفراد المؤسسة قد ٌكون عددهم قلٌل فٌكون عدد الكتب أكثر المكتبة المتخصصة:  - 

 والمدة أطول

هم أفراد المجتمع المحلً، قد ٌكون العدد قلٌال والمدة إن مجتمع المكتبة المكتبة العامة:  -ج

 1محدودة، والعقوبات شدٌدة لضبط األمور.

 اإلعارة اآللية: -11

لقد توقؾ استخدام طرق اإلعارة الٌدوٌة والتقلٌدٌة بفضل التطورات السرٌعة فً عالم 

الحاسوب وما تقدمه من إمكانات هائلة وعظٌمة للمؤسسات واألفراد وأنظمة وحزم 

البرمجٌات متكاملة تؽطً اإلجراءات الفنٌة والخدماتٌة كافة التً تقوم بها المكتبات، وٌؤكد 

 مة:الهزٌمً من هذه األنظ

 : Notés 1-  نٌوتٌس  

مـ وتم تسوٌقه 1641قامت بإنتاجه وتطوٌره جامعة نورث وسترن بالوالٌات المتحدة سنة 

مـ وٌستخدم فً جمٌع عملٌات المكتبة والتزوٌد والفهرسة والتصنٌؾ، والدورٌات، 1657

 2واإلعارة.
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IMS إس  –إم  –آي  -8  

مـ 1651( سنة  Texas Instruments تطوٌره شركة أجهزة تكساس)قامت على   

 وله فهرس بطاقً، وٌتعامل ملؾ اإلعارة المتبادلة مع ملؾ )قاعة OCLOC( وله 

 سجل للرقابة لضبط عملٌات اإلعارة.

:Dobis Libis دوبٌس لٌبس  -7  

فً عمل على (IPM)لٌوفال ببلجٌكا وٌشمل نظم  –فً ألمانٌا بالتعاون مع جامعة درتموند  

 ام -بً -تطوٌره فرع شركة آيIPM)لٌوفال -درتموند )ألمانٌا بالتعاون مع جامعة 

ببلجٌكا وٌشمل نظم الفهرس، البحث، الدورٌات، التزوٌد، اإلعارة، وٌقوم على عمل ملفات 

وتسجٌالت متكاملة للمستعرٌن والكتب المعارة وٌستخدم فً مكتبات السعودٌة خاصة 

ومكتبة جامعة الملك عبد العزٌز بجدة، وتم ترجمته إلى اللؽة  جامعة الملك سعود بالرٌاض

 العربٌة، لٌكون قادرا على معالجة المجموعات العربٌة.

:(ISIS إٌزٌس ) -1  

أشرؾ على تطوٌر منظمة العمل الدولٌة ILO)واستخدم النظام فً المنظمات الدولٌة، 

((Minisis بتطوٌر برنامج مٌناسٌس وقد قام المعهد الدولً للبحوث والتنمٌة فً كندا

 لٌعمل على حاسوب (HP3000))والمتوسطة وشاركت الٌونسكو بتطوٌره لخزن واسترجاع

البٌانات والنصوص وهو برنامج سواء CD-Isis)ام-بً-آي(وٌعمل البرنامج على حاسوب 

الصؽٌرة أو المتوافقة معها، وكان لخصائصه ومزاٌاه الجٌدة أن ساعدت على انتشاره 

فً نطاق واسع من المؤسسات فً العالم، واستخدم فً عملٌات البحث واستخدامه 

الببلٌوؼرافً واإلجراءات الفنٌة، وقام مركز التوثٌق والمعلومات بجامعة الدول العربٌة 

 بالعمل على توزٌعه مجانا للمؤسسات والمكتبات.

: (Winnebago نظام وٌنٌباجو ) -2  

التً تعمل على مٌكنة المكتبات وهذا النظام قام على تصمٌمه شركة وٌنٌباجو األمرٌكٌة 

ام وٌشتمل على برامج لعملٌات المكتبة، التزوٌد، الفهرسة -بً-ٌعمل على أجهزة آي

 1والتصنٌؾ، واإلدارة.
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:(Marquis) نظام ماركوٌز  -3  

 هذا النظام  قامت بصناعته شركة Dynix)) مـ وبرامجه1668داٌنكس األمرٌكٌة سنة  

المكتبة كافة وٌعمل على مختلؾ األجهزة، وٌمكن ربطه من خالل شبكة تؽطً عملٌات 

المعلومات وٌعمل النظام تحت برنامج وٌندوز وتقوم مؤسسة )النظم العربٌة المتطورة( 

 1بالرٌاض بتطوٌره وترجمة نسخة من النظام إلى اللؽة العربٌة.

 :خالصة

     توضح مدى فعالٌة  خدمة  تعارٌؾستخلص من هدا الفصل أنه  جاء حافال بمفاهٌم و ن

إلعارة فً المكتبات الجامعٌة ، كونها وحدة مهمة  فً المكتبة التً تقدم خدماتها إلى فئات ا

المستفٌدٌن من أساتذة و طلبة الدراسات العلٌا ة الباحثٌن  من خالل إعارة الكتب التً 

د على هوٌة خاصة ٌحتاجونها سواء كانت إعارة داخلٌة أم خارجٌة بعد الحصول المستفٌ

بالمكتبة  والتً ٌستخدمها الستعارة الكتب وفق  ضوابط و إجراءات محددة  و لمدة زمنٌة 

 معٌنة.

 

                                                           
.152بدٌر، جمال.المرجع نفسه.ص 
1
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 تمهٌد:

إن الوصول إلى المعلومات ذات دراسات علمٌة تتطلب البحث عن كل ما هو متعلق 

المعارف من ال بد التوجه إلى المٌدان الذي هو عبارة عن حوصلة شاملة عن خدمة 

اإلعارة و كٌف تتم ضمن المكتبات الجامعٌة. والتً أجرٌت بجامعة عبد الحمٌد بن 

تجارٌة وعلوم التسٌٌر وفً ضوء ما دارسناه مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والبادٌس 

وفهمناه عن موضوعنا بداٌة بالخدمات التً تقدمها من االقتناء، الجرد، المعالجة الوثائقٌة 

واإلعارة وصوال إلى األهداف التً تسعى إلٌها. وكل ما نرٌد الوصول إلٌه هو تبٌان 

 مدى فعالٌة هذه الخدمة فً المكتبات الجامعٌة .
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 نشأة جامعة عبد الحمٌد ابن بأدٌس مستغانم: -1

المؤرخ فً  222-89هً جامعة تقع فً غرب البالد أنشئت بموجب المرسوم 

مـ وهً مؤسسة عمومٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل 20/20/8889

بعدة المالً، وتخضع لوصاٌة التعلٌم العالً والبحث العلمً، مرت جامعة مستغانم 

 مراحل إلى أن وصلت إلى ما هً علٌه اآلن وهً كالتالً:

المدرسة العلٌا لألساتذة متخصصة فً العلوم األساسٌة فً مستغانم أحدثت  -

 مـ 89/29/8898المؤرخ فً  222-98بموجب المرسوم رقم 

المؤرخ فً  022-82مركز جامعً أحدث بموجب المرسوم رقم -

 مـ 20/20/8882

لألساتدة متخصصة فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة فً مستغاتم  المدرسة العلٌا -

 .22/20/8899المؤرخ فً  48-99بموجب المرسوم أحدثت 

 إنشاء جامعة مستغانم بموجب هذا المرسوم -

ثم حل كل من المدرسة العلٌا لألساتذة المتخصصة فً العلوم األساسٌة والمدرسة 

لبدنٌة والرٌاضٌة والمركز الجامعً العلٌا لألساتذة المتخصصة فً التربٌة ا

بمستغانم، وتحول جمٌع الممتلكات والوسائل والحقوق وااللتزامات التً كانت 

تحوزها المدرسة العلٌا لألساتذة المتخصصة فً العلوم األساسٌة والمدرسة العلٌا 

فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة والمركز الجامعً إلى جامعة مستغانم. 
1
  

.  والكلٌات تتكون من مجموعة أقسام تتكون من مجموعة من الكلٌاتأصبحت اآلن 

 حتوي على ثالثة أقسام هما:ت

FSI) تحتوي على ثالثة أقسام هما كلٌة العلوم الدقٌقة واإلعالم اآللً ) -أ  

 قسم الرٌاضٌات واإلعالم اآللً، قسم الفٌزٌاء، قسم الكٌمٌاء.

FSNU( تحتوي على قسمٌن: الطبٌعٌة والحٌاة )كلٌة العلوم  -بـ  

قسم البٌوتكنلوجٌا، قسم علم البحار والمحٌطات.
2

 

                                                           
.29. ص8889المتضمن إنشاء جامعة مستغانم. الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة،  222-89مرسوم رقم  
1
  

88:22على الساعة  24/28/2280ٌوم   . ww.univmost.com جامعة مستغانم  
2
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FLA( وتحتوي على قسمٌن هما: كلٌة اآلداب والفنون) -جـ  

 قسم األدب العربً، وقسم الفنون.

FSS(:وتحتوي على قسمٌن هما: كلٌة العلوم االجتماعٌة ) -د  

 العلوم االجتماعٌة، وقسم العلوم اإلنسانٌة.

حد هو: قسم الطب.(: لها قسم وا FMED كلٌة الطب ) - هـ  

 : )FSECSG التسٌٌر) الكلٌة االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم - ٌـ  

 وتحتوي على أربعة أقسام منها:

ٌٌر المالٌة والمحاسبة،قسم العلوم التجاري، قسم العلوم االقتصادٌة، قسم علوم التس  

المكتبة التً أجرٌنا فٌها الدراسة المٌدانٌة.حٌث توجد 
1  

 :ممهام جامعة مستغان

مهام جامعة مستغانم وهً  2220/ 29/ 20المؤرخ فً  208_ 20حدد المرسوم رقم  

 كالتالً:

 تكوٌن اإلطارات الضرورٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للبالد. -

 تلقٌن الطلبة مناهج البحث وترقٌة التكوٌن بالبحث وفً سبٌل البحث. -

 إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصٌلها وتطوٌرها.المساهمة فً  -

 المشاركة فً التكوٌن المتواصل. -

 المساهمة فً الجهد الوطنً للبحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً. -

 ترقٌة الثقافة الوطنٌة ونشرها .

 المشاركة فً دعم القدرات العلمٌة الوطنٌة . -

 ً والتقنً .تثمٌن نتائج البحث ونشر اإلعالم العلم -

 

                                                           
 

جامعة مستعانم .مرجع نفسه 
1
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 1المشاركة ضمن األسرة العلمٌة و الثقافٌة الدولٌة فً تبادل المعارف و إثرائها. -

 األقطاب الجامعٌة لجامعة مستغانم:

 مقعد بٌداغوجً. 82522قطب خروبة  -

 مقعد بٌداغوجً. 5822( ITAقطب وسط المدٌنة ) -

 مقعد بٌداغوجً. 0822قطب بلعسل  -

 بٌداغوجً. مقعد 2822قطب صالمندر  -

 مقعد بٌداغوجً. 2222قطب طرٌق القمم  -

 مقعد بٌداغوجً. 822قطب القنادس  -

 2مقعد بٌداغوجً. HALLDETECHNOLOGIE 022قطب  -

 المزارع و المواقع التجرٌبٌة:* 

 ( هٌكتار 00مزرعة حاسً ماماش ) -

  هٌكتار 24مزرعة مزغران  -

 هٌكتار. 80مزرعة حجاج  -

 الجامعٌة:اإلقامات * 

 سرٌر 2222إقامة بلعسل  -

 سرٌر 8222إقامة شمومة  -

  8522: 8إقامة خروبة  -

 سرٌر 2222: 2إقامة خروبة  -

                                                           
1
 المتضمن تحدٌد مهام الجامعة و القواعد الخاصة ٌتنضٌمها. الجرٌدة الرسمٌة الجزائرٌة، 208_ 20المرسوم التنفٌذي رقم  

 .8.ص2220

  

 _جامعة مستغانم .المرجع السابق ..
2
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 سرٌر 0222: 0إقامة خروبة  -

 إنجازات جامعة مستغانم:

 تحسٌن و إثراء النظام الداخلً للجامعة

 نظام ل م د.مواصلة العملٌات اإلعالمٌة الموجهة لفائدة األساتذة حول إصالح 

 توسٌع شبكة االنترنت فً األقطاب الجدٌدة لجامعة مستغانم

 ( مقعد بٌداغوجً.8222استالم و تجهٌز المكتبة المركزٌة بخروبة بسعة ألف)

 1سكن لفائدة األساتذة. 822توزٌع 

 إنجاز مشتله تجرٌبٌة لتربٌة لمائٌات و البٌولوجً البحرٌة ببلدٌة استٌدٌة بمستغانم.

 ور نظام ل م د بالمقارنة بالنظام الكالسٌكً .متابعة تط

تقٌٌم نشاطات مخابر البحث من أجل إبرازها و التعرٌف بها من خالل إعطاء ٌد 

 2المساعدة لمدراء المخابر.

 التوقٌع على اتفاقٌات مع القطاع االقتصادي سمح بعرض تكوٌنات مهنٌة حسب الطلب

 لتجارٌة وعلو التسٌٌر:تعرٌف بمكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة وا -2

تعتبر مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر مؤسسة خدماتٌة تخدم فئة 

معٌنة من المجتمع والتً تتمثل فً طلبة هذا التخصص واألساتذة وٌشرف على تسٌٌرها 

 موظفون ٌسهرون على تقدٌم مختلف الخدمات .

والعلوم التجارٌة واالقتصادٌة وعلوم التسٌٌر  مع إنشاء كلٌة الحقوق 2228وأنشأت سنة 

وأصبحت تعرف  2288/2282بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم انفصلت سنة 

مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر تقع فً موقع جامعة عبد الحمٌد 

 متر مربع .222ابن بادٌس ، خروبة مستغانم وتقدر مساحتها ب 

 هٌكلها: 2-1 

*الطابق األرضً: به مكتب مسؤول المكتبة إضافة إل مصلحة المعالجة الوثائقٌة وٌوجد 

 الخارجٌة.االعارة بالمكتبة مخزن به رفوف ٌحتوي على رصٌد وثائقً إضافة إلى بنك 
                                                           
www. Univ_mosta.dz  28:22على الساعة 9/8/2280زٌارة ٌوم . 

 
جامعة مستغانم

 1
  

جامعة مستغانم. المرجع نفسه. 
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*الطابق األول: قاعدة مطالعة لألساتذة والدكتوراه والماجٌستر كما تحتوي علة قاعة 

 العرض 

مذكرة  0989مذكرة، منها  8428الثانً: ٌوجد قاعة المذكرات تحتوي على * الطابق 

 مذكرة بالغة الفرنسٌة.  088بالغة العربٌة و 

 ( : هٌكل المكتبة28لملحق شكل رقم)ر إلى اأنظ

 العاملون بمكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر: 2-2

عٌة ذلك العنصر الفعال للقٌام بخدمات ٌعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجام

موظفون من بٌنهم مختصٌن فً  82معلوماتٌة ،اد ٌتراوح عدد العاملٌن بالمكتبة 

مجال علم المكتبات و البقٌة موزعٌن حسب المصالح ، إضافة إلى مسؤول المكتبة 

 بمختلف الرتب و الوظٌفة.  

 

 المكتبة( العاملون ب28جدول رقم )

 

 الرتبة   الوظٌفة

 

 مسؤول المكتبة  

 مصلحة المعالجة الوثائقٌة 

 مصلحة الجرد 

  مصلحة المعالجة الوثائقٌة 

 مصلحة الجرد  

 مصلحة الجرد  

 مصلحة اإلعارة  

 مصلحة اإلعارة  

 مصلحة المذكرات  

 مصلحة اإلعارة

  

 

 ملحق بحث بالمكتبة 

 ملحق بحث بالمكتبة   

 ملحق بحث بالمكتبة  

 وثائقً أمٌن محفوظات 

 ة  مساعدة بالمكتب 

 مساعد بالمكتبة 

 عون ثقافً بالمكتبة

 عون ثقافً بالمكتبة

 عون ثقافً بالمكتبة

 عون ثقافً بالمكتبة
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 النظام الداخلً للمكتبة: -3 

 ٌهدف النظام الداخلً لمكتبة هذه الكلٌة إلى تحدٌد عالقة بٌن المكتبة وقرائها.

إن دخول إلى مكتبة كلٌة خاص بـ: األساتذة والطلبة المسجلٌن بصفة  :28المادة *

 منتظمة بالكلٌة.

ٌرتبط التسجٌل فً المكتبة بالتسجٌالت البٌدغوجٌة التً تتم فً بداٌة كل سنة  :22المادة*

 جامعٌة وفق الغجراءات التً ٌعلن علٌها فً وقتها.

اقة القارئ سارٌة المفعول خالل ٌتطلب من مستعملً المكتبة اإستضهار بط: 20المادة*

 السنة الجارٌة.

 على كل طالب أنهى دراسته تقدٌم بطاقة القارئ لتحصل على براءة الذمة. :28المادة *

 نضباط:اال -

 باعتبار المكتبة مكان للعمل والتفكٌر فإن على كل طالب االلتزام بـ:

 التام لعمال المكتبات. م: االحترا82*المادة 

 االلتزام بالهدوء داخل قاعة المطالعة.: 88*المادة 

 على الوثائق المستعارة وعدم تمزٌقها وإتالفها.ظة : المحاف82*المادة 

 : اإلمتناع عن استعمال األجهزة الصوتٌة داخل المكتبة.80*المادة

 : المحافظة على أثاث المكتبة من كراسً وطاولت وأجهزة اإلعالم اآللً.88*المادة 

 ٌلتزم القراء احترام النظام الداخلً للمكتبة.: 85*المادة 
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 الرصٌد الوثائقً للمكتبة: -4

إن الرصٌد الوثائقً هو صورة أو الواجهة األمامٌة للمكتبة الجامعٌة حٌث أنها تحتوي  -

 على ماٌلً:

ٌوضح الكتب فً كل تخصصات الموجودة فً المكتبة بالغة العربٌة جدول األول:  

 التخصص عدد العناوٌن عدد النسخ

 الرٌاضٌات 228 402

 البنوك 808 8822

 اقتصاد عام 852 8052

 اقتصاد كلً 05 005

 اقتصاد جزئً 92 252

 إدارة التسٌٌر 8252 095

 الضرائب  82 984

 القوانٌن 55 822

 التنمٌة 888 082

 اقتصاد العمل  25 05

 التجارة الدولٌة 825 085

 المجموع 2988 4822

 

عدد عناوٌن الكتب  

كتاب. 802بالغة الفرنسٌة   
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ٌمثل مذكرات لٌسانس فً كل التخصصات* الجدول الثانً:   

 التخصص  عدد العناوٌن

 بنوك والتأمٌنات  202

 أعمال الدولٌة  94

 إدارة تسٌٌر المؤسسات 254

 مالٌة المؤسسة  852

 محاسبة مالٌة 880

 المجموع 885

  

 التحلٌل: -

من خالل هذا الجدول الذي ٌمثل اإلحصاءات المكتبة نالحظ الرصٌد بالغة العربٌة والذي 

 كتاب. 802غة الفرنسٌة والذي ٌمثل لأكثر من ال 2988حوالً 

فمن خالل هذه اإلحصائٌات نستنتج أن كتب اللغة الفرنسٌة أقل نسبة مقارنة بكتب اللغة 

أن كتب اللغة الفرنسٌة أسعارها مرتفعة مقارنة  العربٌة هذا ٌعود إلى مٌزانٌة المكتبة حٌث

بكتب اللغة العربٌة هذا من جهة ومن جمة أخرى حسب متطلبات المستخدمٌن، حٌث 

 األكثر.  مراجع اللغة العربٌة هً
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 خدمات المكتبة:  -5

إن مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر تسعى جاهدة إلى توفٌر أحسن 

 من طلبة وأساتذة وباحثٌن ومن بٌن هذه الخدمات التً تقدمها نجد: لمستفدٌها الخدمات 

 : تتم عملٌة اقتناء الكتب فٌما  ٌلً: سٌاسة االقتناء 5-1 

 معتمد.لبٌداغوجً الحسب نظام ا تحلٌل احتٌاجات المستفٌدٌن -

 اعتماد على أدلة دور النشر. -

تشرف اللجنة البٌداغوجٌة على عملٌة اختٌار عناوٌن الكتب الخاصة اقتناء المكتبة ومن  -

 ثم تحرر قوائم مقترحة لعناوٌن الكتب المراد اقتناؤها من طرف األساتذة.

ٌن تأتً عملٌة المعاٌنة بعد توفٌر الكتب المطلوبة من طرف الموردالجرد والتسجٌل:  5-2

 الفعلٌة للكتب المدونة فً الفواتٌر النهائٌة.

تسجل فٌه البٌانات الموجودة فً الفاتورة النهائٌة المطابقة لبٌانات الكتب المقتناة الجرد:  -أ

 مع إدراج رقم الجرد لكل كتاب، ٌشمل سجل الجرد الرسمً للمكتبة البٌانات التالٌة:

األولى تارٌخ افتتاح السجل وعدد صفاته وٌكون ممضً من قبل *مقدمة تظهر فً الصفحة 

 مسؤول المكتبة وعمٌد الكلٌة.

وكل صفحاته  252إلى  228* فً الصفحات الموالٌة لسجل الجرد ٌحتوي من صفحة رقم 

تحتوي على البٌانات التالٌة: رقم الجرد، الناشر، المؤلف، العنوان، الكتاب، الموزع، 

 وحدة، تارٌخ التسجٌل، رقم التصنٌف، التحوٌل، المالحظات.الفاتورة، السعر، ال

 الختم:   -بـ

 وضع ختم على صفحة عنوان الكتاب. -

 وضع ختم ) الملكٌة، المؤسسة( على الكتاب. -
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 المعالجة الوثائقٌة: 5-3      

 وهً التً تتمثل فً نقل المعلومات الموجودة فً صفحة عنوان الكتاب أوالفهرسة:  -أ 

دورٌة، حٌث ترتب هذه المعلومات ضمن حقول وهً عملٌة مهمة ألن البطاقة الفهرسٌة 

هً التً تصف الكتاب للطالب واألستاذ وإنطالقا من المعلومات المدونة علٌها ٌتم اختٌار 

 الكتاب أو الدورٌة.

الفهرسة المعمول بها فً مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر هً 

 الفهرسة الوصفٌة.

  *أشكالها: فهرسة آلٌة وتتم بتطبٌق برمجٌة سنجاب بالمعالجة الوثائقٌة.

 *الفهارس: 

فهرس آلً: ٌظهر من خالله قائمة الكتب.   

 *فهرس تقلٌدي: ٌظهر فٌه عناوٌن المذكرات وتصنٌفها 

، وهً عملٌة استخراج الكتب من الرفوف التً ٌكاد ٌمحً ترقٌمهاترتٌب الكتب:  -ب 

ووضع لها ترقٌما جدٌدا وذلك ٌلصق على كعب الكتاب من زاٌدة الناحٌة الجمالٌة وكذا 

 بروز الكتاب أكثر.

بعد إنهاء من عملٌة المعالجة الوثائقٌة ترتب الوثائق فً مكانها المناسب الترتٌب: -ج 

 على الرفوف وٌكون الترتٌب عبارة عن رقم تسلسلً لٌكون العنوان فً الرف.

)رقم ترتٌب العنوان فً الرف( 850/459جع بعنوان اإلدارة التسٌٌر مثال : مر  

التصنٌف المعتمد فً المكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التصنٌف: -د

 التسٌٌر تصنٌف دٌوي عشري معتمد على التصنٌف الواسع.

 مثال: التصنٌف بالغة العربٌة: 

)اقتصادٌات حسب التخصص( 288/002االستثمارات واألسواق المالٌة   

Comptabilité financiere   82/450التصنٌف بالغة الفرنسٌة 

إلى  28أما فٌها ٌخص تصنٌف المذكرات فٌكون عادي حسب التخصص مثل: تسٌٌر من 

2822.  
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تخصص المكتبة لهذه العملٌة كافة أٌام األسبوع قابلة للتجدٌد مرة واحدة اإلعارة:  5-4

ولالستفادة من عملٌة اإلعارة ٌجب أوال: توجه المستفٌد أو الباحث إلى الفهارس 

الموجودة فً قاعة لٌحدد الكتاب الذي هو بصدد البحث عنه، بعد أن ٌتم اختٌار المستفٌد 

الببلٌوغرافً  ٌسجل العنوان ولتصنٌف ثم ٌتوجه ث البحكما ٌرٌد البحث عنه، فً مقٌاس 

إلى بنك اإلعارة مصحوبا ببطاقة اإلعارة بعدها ٌقوم بتسلٌمها للمكتبً ثم ٌتوجه المكتبً 

بدره إلى الرفوف لٌحضر الكتاب المطلوب مع العلم  أنه ال ٌسمح للطلبة إعارة أكثر من 

إذا تجاوز المدة فً إرجاع الكتب كتابٌن والمدة المنصوص بها وهً: أسبوع فً حال ما 

ٌتعرض القارئ إلى حجز بطاقته من طرف مصالح المكتبة )مع العلم أن لكل بطاقة 

دراج والتً بدورها مقسمة إلى درجٌن من   8829إلى  8الطالب رقمه خاص( فً األأ

إضافة إلى درج منفرد للدكتوراه واألساتذة حٌث تكون عملٌة ترتٌب هذه القصاصات 

ة ببطاقة الطلب فً إدراج حسب الرقم الموجود فٌها هذا بالنسبة لإلعارة المتبوع

الخارجٌة فً اإلعارة الخارجٌة، أما بالنسبة لإلعارة الداخلٌة تتمثل فً اإلطالع فً عٌن 

المكان وتكون دون وسٌط وال تعار خارجٌا إذ تتوفر بها معاجم والموسوعات والمجاالت 

وتخصصه فً سجل خاص  من االستفادة ٌسجل اسمه والمذكرات وبعد انتهاء القارئ

 بذلك.

 الخدمة المرجعٌة: 5-5

 *الخدمة المباشرة: تتمثل فً: 

 خدمة اإلعارة. -

 *خدمة غٌر مباشرة: تتمثل فً:

 المعالجة الوثائقٌة. -

 الترتٌب. -

 أهداف المكتبة: -6

تسعى إلى تحقٌقها مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر لها أهداف 

 كغٌرها من المكتبات الجامعٌة ومنها:

 تساهم المكتبة مساهمة فعالة فً بناء مواطن الصالح. -

تنمً قدرات الطالب العلمٌة وذلك باالعتماد على أنفسهم فً كتب المعرفة والتعلم  -

 والتدرج فً البحث.
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 وث .مساعدة الطالب فً التحضٌر ما ٌكلفون به أثناء الدروس من بح -

تساعد فً تطبٌق جمٌع موضوعات المناهج النظرٌة والعلمٌة المقررة بما توفره  -

 للباحث.

 تشجٌع لطالب والباحثٌن على المطالعة. 

 هدم الحواجز التً تفصل بٌن المعرفة البشرٌة. -

 الحلول المقترحة التً تسعى إلٌهاالمشاكل التً تواجهها المكتبة و -7

 بالرغم من توفر أجهزة الكمبٌوتر. مشاكل انعدام االنترنت -

كثرة الفوضى والتشوٌش فً قاعة المطالعة بسبب نقص األمن وعدم وجود كمٌرات  -

 المراقبة.

عدم وجود الدقة فً التصنٌف لبعض الكتب مثل كتاب بعنوان إدارة المنتجات ٌحمل  -

كترونٌة وٌوجد كتاب بعنوان آخر لالتصاالت التسوٌقٌة اإلل 004/459رقم التصنٌف 

 .004/459ٌحمل كذلك نفس رقم التصنٌف 

 انعدام مصادر إلكترونٌة نهائٌا بالمكتبة. -

 الحلول المقترحة:

 توفٌر شبكة االنترنت. -

 توفٌر كامٌرات المراقبة فً المكتبة. -

 الدقة والشمولٌة فً التصنٌف. -

 زٌادة فً عدد العمال فً نفس الهٌاكل . -

 جارٌة.القٌام بخدمة اإلحاطة ال -

 مختلفة المحملة بأوعٌة المعلوماتاستعمال الوسائط اإللكترونٌة ال -
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 مقابلة كأداة من أدوات البحث المٌدانً -8

 ألسئلة الموجهة أثناء المقابلة و اإلجابات العامة عنها :ا 8-1

المقابلة قبل الشروع فً األسئلة و اإلجابات الموجهة أثناء المقابلة ٌجدر الذكر بان هذه -

قد أجرٌت مع مسؤول مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة و علوم التسٌٌر ٌوم 

 صباحا . 82:22على الساعة 88/28/2280

 أسئلة المقابلة :

 المحور األول : المكتبة 

 هل المكتبة تتمتع باالستقاللٌة المالٌة و المادٌة فً مٌزانٌتها ؟ -8

 ؟ الٌدوي فً تقدٌم خدماتها أم آلً هل الجامعة تتبع  نظام  -2

 ؟هل ٌمكن االعتماد على النظام اآللً السنجاب فً عملٌة تسٌٌر األمثل داخل المكتبة -0

 المحور الثانً : اإلعارة

 اإلعارة فً المكتبة الجامعة ؟ عملٌة كٌف تتم -8

 ؟ بإعارتهاما هً عدد الوثائق المسموح  -5

 ؟  ارة الكتب و كٌف ذلكعلى ماذا تعتمد المكتبة فً إع -4

 هل المكتبة تحظً باإلعارة و التبادل بٌن المكتبات ؟ -0

 هل مدة اإلعارة كافٌة بالنسبة للمستفٌد ؟ -9

 ما هً الشروط الواجب على المستعٌر االلتزام بها ؟ -8

 طلبات خدمة اإلعارة لدى المستفٌدٌن ؟تلبً  سٌاسة االقتناء هل  -82

 ٌمكن استعارتها و المواد غٌر المسموح بإعارتها ؟ما هً المواد التً  -88

 ما نوع و طبٌعٌة العقوبة بحق المخالفٌن ألنظمة و قواعد اإلعارة ؟ -82

 المكتبة إلى تطبٌق اإلعارة اآللٌة ؟تسعى هل  -80
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 تحلٌل أجوبة المقابلة  8-2

 ؟: هل المكتبة تتمتع باالستقاللٌة المالٌة و المادٌة فً مٌزانٌتها 8س

 : نعم المكتبة تتمتع باالستقاللٌة المالٌة و المادٌة فً مٌزانٌتها8ج

قف نجاحها فً تحقٌق أهدافها بما ومن اإلجابة التً حصلنا علٌها نستنتج للمكتبة تتو 

ن هذا الدعم من قبل الوزارة أقدمه لها وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً حٌث ت

 وعٌة معلومات على اختالف أنواعها بما ٌتالءم معٌساعدها فً تنمٌة مجموعاتها من أ

  .البحثٌةوغراضها التعلٌمٌة أ

 ؟ ً تقدٌم خدماتها أم آلًف الٌدوي  : هل الجامعة تتبع  نظام 2س

 فً تقدٌم خدماتها  آلً : مكتبة الجامعة تتبع نظام 2ج

آلٌا، فمن خالل اإلجابة التً تحصلنا علٌها نستنتج إن مكتبة الجامعة تقوم بتقدٌم خدماتها 

التً تقدمها بالشكل بٌن الخدمات ومن  آلً  ولكن لم تصل إلى درجة عالٌة فً تقدمٌه

   ما ٌلً: تتمثل فًاآللً 

وم بعملٌة دها و كذا تقعملٌة الفهرسة اآللٌة ولدٌها قاعدة البٌانات والمعطٌات لرصٌ

 واصل مع دور النشر عبر االنترنت. لٌا و ذلك عن طرٌق التاالقتناء آ

: هل ٌمكن االعتماد على النظام اآللً السنجاب فً عملٌة التسٌٌر األمثل داخل 0س

 المكتبة  

نعم ٌمكن االعتماد على النظام االلكترونً السنجاب فً عملٌة التسٌٌر األمثل داخل  :0ج

 المكتبة 

ٌساهم بشكل أساسً  فً عملٌة تسٌٌر ب السنجا مسؤول المكتبة أن النظام اآللً  ا قالكم

 وحدات أساسٌة األول خاص 5سنجاب منه حٌث أن لل المكتبة هذا الموضوع ال مفر

سمح بإنشاء قواعد بٌانات مرجعٌة للكتب تً التمعالجة بال خاص االقتناءات وثانٌاتسٌٌر  ب

ه وهو ٌتوفر بنسختٌن العربٌة والفرنسٌة. أما ثالثا وهو وٌمكننا من إنجاز بطاقات فهرسٌ

نظام تسٌٌر الجرد ٌسمح بإنجاز سجل جرد آلً أما رابعا الخاص بتسٌٌر كل العملٌات 

اإلعارة وهً تتضمن اإلعارة واإلرجاع والتجدٌد والحجز. أما خامسا ٌثمتل فً نظام 

ل على البطاقات الفهرسٌة فرعً اآللً وهو فهرس آلً الذي ٌمكن الباحثٌن من الحصو

للعناوٌن المخزنة فً قاعدة البٌانات وهذا كله ٌسهل علٌنا العمل المكتبً ولهذا ٌعتبر 
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بالرغم من ذلك  المكتبً تسٌٌرالأساسً فً تسٌٌر المكتبة باعتباره من أهم  برنامج فً 

أن بد مازلت فً وضعها التقلٌدي ولهذا لٌس النظام كافً لتسٌٌر كل العملٌات أي ال 

مجموعة من الموارد  التً تكمل وظٌفة ومهام المكتبة تتمثل فً الموارد تكون هناك 

المالٌة  فً مٌزانٌة المكتبة والموارد البشرٌة المؤهلة والموارد المادٌة كالحاسبات 

جل طوٌر مواقع الوٌب فً المكتبة من أواالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وكذا أٌضا ت

وجود العدٌد من أوعٌة المعلومات بشكل  ،قدٌمها بشكل أسرع وأفضلتطوٌر الخدمات وت

رقمً ومتاح رقمٌا للمستفٌدٌن انتشار االنترنت وتوفرها لدى العدٌد من المستفٌدٌن وكذا 

إنشاء شبكات المحلٌة لتبادل المعلومات كل هذه األشٌاء تساهم بشكل فعال فً تطوٌر 

للمكتبة صح ٌمكن اعتبار على التسٌٌر األمثل المكتبة لٌس فقط السنجاب وحده  القادر 

جل  باالعتماد على جمٌع الموارد من أ ال بد أن تواكب المكتبات العصر الرقمً ذلك لكن

 تحوٌلها من الشكل التقلٌدي إلى الرقمً.

 : كٌف تتم اإلعارة فً المكتبة الجامعة ؟8س

اإلعارة الداخلٌة و اإلعارة : تتم عملٌة اإلعارة فً المكتبة الجامعة بمرحلتٌن 8ج

 الخارجٌة .

من خالل اإلجابة التً تحصلنا علٌها نستنتج إن مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة 

و علوم التسٌٌر تقوم بوظٌفة اإلعارة على أكمل وجه و ذلك بتطبٌق قانونها الداخلً حٌث 

هم بإعارة كتابٌن قابلة ٌكون دخول إلى المكتبة خاص بالطلبة و األساتذة و ٌسمح ل

ما اإلعارة الداخلٌة تتمثل فً اإلطالع كل أسبوع  هذا بالنسبة لإلعارة الخارجٌة أ للتجدٌد

 . ٌعنً تكون داخل المكتبة فً قاعة المطالعة أو الدورٌاتفً عٌن المكان 

 ؟ : ما هً العدد الوثائق المسموح بإعارتها5س 

ما بالنسبة نسبة للطلبة كتابٌن مدة أسبوع أعدد الوثائق المسموح بإعارتها بال :5ج

 أسبوعٌا. لألساتذة ٌسمح لهم بإعارة ثالث كتب

ن سبب وضع المكتبة لهذا النظام هو حسب عدد النسخ من خالل هذه اإلجابات نستنتج أ

فً رصٌدها الوثائقً و عدد الطلبة و بالتالً على الطلبة حق إعارة كتابٌن ال أكثر لترك 

 خر. وتكون عملٌة االستفادة من الرصٌد الوثائقً بشكل متوازن .فرصة لمستفٌد آ

 و كٌف ٌكون ذلك ؟الكتب إعارة فً المكتبة على ماذا تعتمد :  4س
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 : تعتمد المكتبة على اإلعارة الداخلٌة و الخارجٌة .4ج

من خالل اإلجابة التً تحصلنا علٌها ٌتضح إن المكتبة تتمتع باإلعارة الداخلٌة 

والخارجٌة للمستفٌدٌن حٌث تكون اإلعارة الخارجٌة شخصٌة وتكون كافة أٌام األسبوع 

فً على الكتب ما بالنسبة لإلعارة الداخلٌة تتمثل فً اإلطالع أقابلة للتجدٌد مرة واحدة 

  .       عٌن المكان

 موعة من المؤلفات:مج

 القوامٌس و الموسوعات . -

 المجالت. -

 األطروحات و المذكرات -

 المراجع و الكتب ذات نسخة واحدة . -

 : هل المكتبة تحظً باإلعارة و التبادل بٌن المكتبات ؟0س

 : ال تحظً المكتبة باإلعارة و التبادل بٌن المكتبات.0ج

 من خالل هذه اإلجابة التً تحصلنا علٌها ٌتضح لنا أنأ المكتبة ال تقوم بعملٌة اإلعارة بٌن 

المكتبات نظرا كونها كلٌة متخصصة فً مجال علوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم 

 التسٌٌر مستقلة لٌس لها فهرس موحد بٌن المكتبات األخرى فً مجال تخصصها .

 ؟ بالنسبة للمستفٌدٌن : هل مدة اإلعارة كافٌة 9س

 : نعم مدة اإلعارة كافٌة بالنسبة للمستفٌدٌن مدة أسبوع قابلة للتجدٌد.9ج

من اإلجابة التً تحصلنا علٌها مدة أسبوع كافٌة للمستفٌد باستعارة كتابٌن قابلة لتجدٌد 

مرة أخرى وفً حال ما إذا تجاوز المدة فً إرجاع الكتب ٌتعرض الطالب إلى حجز 

ما أن الرصٌد الوثائقً كافً وٌغطً نسبة الطلبة لذلك ٌجب االلتزام بقانون بطاقته ،ك

 اإلعارة.

 ؟ : ما هً الشروط الواجب على المستعٌر االلتزام بها8س

: ٌشترط بالتسجٌل التً تتم فً بداٌة كل سنة جامعٌة وفق اإلجراءات التً ٌعلن 8ج

 علٌها فً وقتها.

ار بطاقة القارئ سارٌة المفعول خالل سنة كذلك ٌطلب من مستعملً المكتبة استظه

 الجارٌة.
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ضع شروط على الباحث المكتبة ت من خالل اإلجابة التً تحصلنا علٌها ٌتضح لنا إن

و ذلك من اجل تنظٌم عملٌة اإلعارة حتى ال تكون  بها األكادٌمً و على المستفٌد االلتزام

 عشوائٌة ذلك لتحدٌد عالقة بٌن المكتبة و قراءها . 

 طلبات خدمة اإلعارة لدى المستفٌدٌن ؟تلبً سٌاسة االقتناء هل : 82س

 : نعم سٌاسة االقتناء تلبً طلبات خدمة اإلعارة لدى المستفٌدٌن82ج

من خالل اإلجابة التً تحصلنا علٌها أن سٌاسة االقتناء تقوم بتوفٌر المجموعات و 

التحضٌر الشامل لعملٌة الحصول على المواد المكتبة لمجتمع المستفٌدٌن انطالقا من 

االقتناء وفق لبعض االقتراحات المهمة من مختلف الباحثٌن، وٌجب أن تكون سٌاسة 

االقتناء واضحة تتضمن السٌاسة العامة  للمكتبة و سٌاستها فً االختٌار، و األسس التً 

  تحكم عملٌة الشراء و اإلهداء و التبادل ،حٌث  تعتبر خطة ومحددات تضعها المكتبة بعد

 دراسة احتٌاجات مجتمع المكتبة وواقع مجموعاتها. 

 ما هً المواد التً ٌمكن استعارتها و المواد غٌر المسموح بإعارتها ؟ :88س

ما المواد ر من نسخة أ: المواد التً ٌمكن استعارتها هً الكتب التً تحتوي على أكث88ج

 المذكراتوروحات مسموح بإعارة هً القوامٌس و الموسوعات و المجالت و األط غٌر

ٌبدو من خالل هذه اإلجابة إن لٌس كل رصٌد المكتبة قابل لإلعارة حٌث هناك مراجع 

 ومصادر ال ٌمكن إعارتها و إنما فقط ٌتم االستفادة منها داخل المكتبة 

 ما نوع طبٌعٌة العقوبة بحق المخالفٌن ألنظمة و قواعد اإلعارة ؟: 82س

 خالفٌن ألنظمة و قواعد اإلعارة : نوع طبٌعٌة العقوبة بحق الم82ج

      .تأخر األول إنذار شفهً  *       

 تأخر الثانً إنذار كتابً .*        

حٌث للطالب فرصتٌن فً إعارة  ،تأخر الثالث اإلقصاء من عملٌة اإلعارة الطلبة *       

   .الكتب و هً مدة كافٌة 

قد قامت بوضع قوانٌن صارمة فً حق   ن المكتبةج من اإلجابة التً تحصلنا علٌها أنستنت

جل عملٌة حد من السرقة و نهب المعلومات و لنظام قواعد اإلعارة  و ذلك من أ مخالفٌن

 كذا حماٌة الرصٌد الوثائقً .

 هل تسعً المكتبة إلى تطبٌق اإلعارة اآللٌة ؟ :80س
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 : حالٌا لٌس بعد بأنها تعتمد على اإلعارة التقلٌدٌة .80ج

أنها الزالت بعد تستمر فً عملٌة اإلعارة لنا لتً تحصلنا علٌها ٌتضح من اإلجابة ا

التقنٌٌن فً مجال تكنولوجٌا اإلعالم و الموظفٌن المتمكنٌن وقلة د إلى وهذا ٌعو، التقلٌدٌة

المكتبة بالتكنولوجٌا المساعدة باعتبارها  ثراء لكن هناك تخطٌط مستقبلً ٌتضمن إ

ول إلى المعلومات اعتبارها جد مهمة و فعالة فً الوصب. والفترة الحالٌة  منعدمة فً

 1وقت.وقل جهد بأسهل طرٌقة و أ

 النتائج : 8-3

خالل المعلومات التً توصلنا إلٌها عن طرٌق المقابلة التً كانت مع مسؤول كلٌة من 

علوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، ومما سبق 

 هذه الدراسة وعلى ضوء فرضٌات البحث توصلنا الى  نتائج.ذكره فً 

 سٌاسة االقتناء ال تلبً دائما طلبات خدمة اإلعارة لدى المستفٌدٌن الفرضٌة األولى : 

الجامعة هً من المؤسسات التً تقوم بادوار التعلٌمٌة التكوٌنٌة والتربوٌة فهً تزود 

تسٌٌر اإلدارة و تنظٌم االقتصاد و القٌام  المجتمع باالٌطارات القادرة على القٌام بمهام

بالوظائف المهنٌة و الفنٌة و الوقوف على احتٌاجات المجتمع من المعلومات، فمكتبة 

الجامعة تنمو باستمرار من حٌث ما تملكه من أرصدة وثائقٌة و بما تقدمه من خدمات 

ى تتالءم مع فعالٌة للمستخدمٌن، تفهرس و تصنف وتضبط القوائم الببلٌوغرافٌة حت

احتٌاجات الطلبة وتضعها تحت تصرفهم لتوفٌر وقت الباحث عن المعلومات وتسعى 

جاهدة باإلبداع و التزوٌد بتوفٌر مجموعات والحصول على المواد المكتبٌة ودلك من 

أجل إرضاء مستفٌدٌها وإٌصال المعلومات ولتسهٌل عملٌة البحث العلمً أكثر ومواكبة 

مما سبق نستنتج أن مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و التطور التكنولوجً. و

علوم التسٌٌر تسعى إلى تحقٌق أهدافها وتتمثل فً ازدهار البحث العلمً وذلك بخدمة 

 المجتمع وتلبٌة حاجٌاته ومن كل هدا نستنتج أن الفرضٌة غٌر محققة.

على أكثر من نسخة تحتوي  هً الكتب التً إعارتهاالمواد التً نقوم بالفرضٌة الثانٌة: 

 .ال ٌمكن إعارتها هً التً تحتوي على نسخة واحدةالتً المواد  أما

المكتبة لها أهمٌة كبٌرة للطلبة فً دراستهم وبحوثهم وتثقٌفهم، حٌث توفر لهم ما  

ٌحتاجونه من المصادر وٌستغلون أرصدتها المتمثلة فً الكتب و القوامٌس و 

                                                           
صباحا. 88:22على  2280-28-82مقابلة مع مسؤول  مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر. ٌوم  
1
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عٌة، كما تقوم المكتبة باإلرشاد و التوجٌه للتعرف بالخدمات الموسوعات و الرسائل الجام

المقدمة من بٌن هذه الخدمات خدمة اإلعارة  التً تعتبر واحدة من أهم الخدمات العامة 

التً تقدمها المكتبة وذلك من أجل تسٌٌر للقارئ الحصول على الكتاب وتحدد أٌضا 

لمقابلة التً أجرٌناها مع مسؤول المكتبة طبٌعة العالقة بٌن القارئ و المكتبة ومن خالل ا

تبٌن لنا أن لٌس كل رصٌد وثائقً قابل بإعارة كل الكتب الموجودة فً المكتبة بل هناك 

عارتها بل ٌتم االستفادة منها داخل إ ٌمكننسخة واحدة المصادر و مراجع تحتوي على 

 والمجالت.المكتبة كالقوامٌس و الموسوعات 

فرضٌة تحققت ألنه فعال المكتبة تحتوي على رصٌد وثائقً كبٌر ومن هنا نستنتج أن ال

الع علٌها فً عٌن المكان باالط حٌغطً نسبة الطلبة إال أن هناك بعض المراجع ٌسم

 .آخرونمنها طلبة  لٌستفٌد

 اآللٌة: لم تدمج اإلدارة خدمة اإلعارة الفرضٌة الثالثة 

من خالل الدراسة  نستنتج أن المكتبة بالرغم من الخدمات المتوسطة التً تقدمها لم ترق 

إلى مستوى الخدمات المتقدمة فً مكتبات جامعات الدول المتقدمة، فالزالت بعد المكتبة 

تستمر فً خدمة اإلعارة الٌدوٌة وهذا ٌعود إلى نقص المكتبٌٌن دوي الكفاءة و قلة 

واإلعالم ولكن هناك تخطٌط مستقبلً ٌتضمن  التكنولوجٌافً مجال الموظفٌن المتمكنٌن 

إثراء المكتبة بالتكنولوجٌا المساعدة باعتبارها منعدمة فً الفترة الحالٌة، ومن هنا ٌمكن 

أن نستنتج أن الفرضٌة تحققت ألنه فعال مكتبة الجامعة ال تواكب تطور التكنولوجٌا 

 كونها لم تطبق اإلعارة اآللٌة.

 :لحلول المقترحةا 8-4

من خالل النتائج التً توصلنا إلٌها والمشاكل التً تواجهها قمنا بطرح االقتراحات وذلك  

 لتحسٌن خدمة اإلعارة من بٌنها :

 تدرٌب العمال على التقنٌات الحدٌثة .       *

 التبادل مع المكتبات األخرى فٌما ٌخص الكتب. *

 رقمنه مكتبة الكلٌة. *

اإلعارة وجعلها الكترونٌة لتسهٌل عملٌة البحث أكثر وربح الوقت تطوٌر عملٌة  *

 والجهد

 وأخٌرا فإننا سعدنا بطرٌقة تعاملهم معنا واإلجابة على األسئلة و تقبله و بدون أي 
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شعور باإلحراج وفتح أبواب كل المصالح أمامنا والسماح لنا بالتعرف على جمٌع 

 مصالح 

ستفدنا منه كثٌرا و قد تم التعامل معنا بصفتنا موظفٌن المكتبة خاصة قسم اإلعارة الذي ا

 ولٌس كطلبة مبتدئٌن فً المٌدان .
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 خالصة:

مكتبة كمية العموم االقتصادية و الفصل نستنتج أن وعمى ضوء ما تطرقنا إليو من ىذا 
تواجو النقص  التجارية تقدم خدمة اإلعارة و بالتالي تمبي احتياجات المستفيدين إال أنيا 

من تكوين  ،البدوالقصور في ىذه الخدمة كونيا الزالت اإلعارة  تتبع النظام اليدوي
أنو يوجد تقصير في إلى ىنا نصل من  ،المستمر من أجل مواكبة كل التطورات المكتبية

 ميم في المكتبة الجامعيةىذا الموضوع البالغ األىمية والذي أصبح 



 خاتمة
 

 خاتمة :

ها أدى إلى االهتمام بالعمل المكتبً والتوسع عاألخٌرة وتنوتفجر المعلومات السنوات  إن

فٌه و إلى زٌادة نشاطات داخل المكتبة و التً من بٌنها خدمة اإلعارة التً بدورها تعد 

الحساسة فً المكتبة الجامعٌة و بعبارة أخرى هً العنصر الذي ٌعكس مدى الركٌزة 

 نجاح أو فشل المكتبة فً تقدٌم خدماتها .

من هنا نستنتج أن مكتبة كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة وعلوم التسٌٌر تقدم خدمة 

ثٌن خارج اإلعارة، وبالتالً تلبً احتٌاجات المستفٌدٌن كل من طلبة الكلٌة وطلبة باح

إال أنها تواجه نقص و قصور فً هده الخدمة كونها الزالت تتبع النظام الٌدوي  الوالٌة 

ومن خالل هذه الدراسة نرى أنه ال بد من تجاوز الوسائل التقلٌدٌة فً نظام اإلعارة 

وتبنى وسائل حدٌثة و معاصرة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجً و من أجل تسهٌل 

ثر. إضافة إلى ذلك ٌجب اإلشارة على أنه كً ٌتم تقدٌم خدمات تبادل عملٌة البحث أك

ٌنبغً أن ٌكون هناك مشاركة فعالة بٌن مقدمً الخدمات و ،اإلعارة بٌن المكتبات 

 المستفٌدٌن من تلك الخدمات .

فً إعداد هذه المذكرة إال أنها ستبقى فً النهاٌة جهدا  بدلناهو أخٌرا رغم الجهد الذي 

معصوم من الخطأ و سنكون جد فخورٌن بتلقً مالحظات تساعد على  بشرٌا غٌر

 إخراجها فً المستقبل بدراسات و نتائج جدٌدة.   
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يمثل الفهرس االلي 40ملخق رقم   

 

 

للمذكراتيمثل الفهرس اليدوي  40ملخق رقم   

 



يمثل قاعة المطالعة 60ملحق رقم   

  

يمثل قاعة الدوريات  60ملحق رقم   
 

   



يمثل جيب البطاقة          21ملحق رقم  

 

                          

                            



الهيكل التنظيمي للمكتبة يمثل 10ملحق رقم   
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 الطابق األول
 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

          

 الطابق الثاني
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مصلحة 
المعالجة 
 الوثائقية

مصلحة  المخزن
االعارة 
 الخارجية

قاعة 
المطالعة 
 قاعة مغلقة للدكتورة

قاعة 
 المطالعة

قاعة 
 المطالعة 

قاعة 
 المدكرات



بطاقة االنخراط لطالب الليسانسيمثل  01ملحق رقم   

 

 

 

 

   



 

لألستاذيمثل بطاقة االنخراط  11ملحق رقم   

   

 

 

 

 



بطاقة الكتاب بالغة الفرنسية يمثل 90ملحق رقم   

 

 



يمثل بطاقة كتاب بالغة العربية          80ملحق رقم   

                        

                             

 

 

 



 قائمة الجداول 

 

 
 

 

 
 قائمة الجداول

 
 

 
 الرقم عنوان الجدول رقم الصفحة
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73  

 العاملون بمكتبة كلية العلوم االقتصادية

 
 

 الرصيد الوثائقي للمكتبة في كل التخصصات 

 

 
 رصيد الوثائقي للمذكرات

70 
 
 

70 
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 قائمة الجداول 

 

 
 

 

 
 قائمة األشكال

 
 

 عنوان الشكل  رقم الصفحة
 

 الرقم

36 
 
 

43  

 
 
 

92  

سلسلة الوثائقيةال  

 

مخطط يوضح موقع قسم اإلعارة في تنظيم 

 المكتبة.     

 

 هيكل المكتبة
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يمثل سنجاب اإلعارة 51ملحق رقم    

 



 

فهرس األلي –يمثل سنجاب البحث  61ملحق رقم   

 



 

يمثل سنجاب المعالجة  31ملحق رقم   

 

 

 
 

 

 
 

 

2الصفحة  1الصفحة    

 

 
 

 

 

4الصفحة  3الصفحة    
 



 

يمثل سنجاب الجرد  31ملحق رقم   

 



يمثل بنك االعارة 20ملحق رقم      

 

 

عملية االعارةكيف تتم يمثل  20ملحق رقم   

 

 



 ملخص
 

 ملخص : 

التعرٌف  بالمكتبة الجامعٌة حٌث هً مكان تقدٌم هذه  قبل التطرق إلى عملٌة اإلعارة ٌجدر اوال

الخدمة و التً بدورها هً مؤسسة ثقافٌة و تربوٌة وعلمٌة تعمل على خدمة مجتمع معٌن من 

الطلبة واألساتذة والباحثٌن، وذلك بتزوٌدهم بالمعلومات التً ٌحتاجونها فً دراستهم و أبحاثهم من 

ا وفهرستهاكتب و دورٌات بعد تنظٌمها و تصنٌفه  

أهم خدمة فً المكتبة وال ٌمكن االستغناء عنها بحٌث تقوم بدورها على أكمل وجه  أما اإلعارة فهً

تسجٌل المصادر التً ٌختارها المستفٌد و فً تلبٌة احتٌاجات المستفٌدٌن وكما أنها تعتبر عملٌة 

       ٌلً: فٌماوتشمل خدماتها   السماح له بإخراجها من المكتبة لمدة زمنٌة محدد.

و غٌر أالمطالعة أو القراءة الداخلٌة سواء كانت مضبوطة )من خالل تسجٌل المادة المعارة(  -1

)دون تسجٌل للمادة المعارة و المستعٌر(. مضبوطة  

 لقراءتهااإلعارة الخارجٌة وفٌها ٌستطٌع المستفٌد إخراج المادة التً ٌحتاجها إلى خارج المكتبة  -2

ن أخر.فً بٌته أو فً مكا  

تجدٌد اإلعارة للمواد المستعارة و التً انتهت مدة إعارتها و الزال المستعٌر بحاجة إلٌها  -3  

المكتبة .ال تملكها اإلعارة المتبادلة بٌن المكتبات و تتم للمصادر المطلوبة و التً  -4  

مكتبة  أنا بطرحها الجانب التطبٌقً و إجابة على اإلشكالٌة التً قمن أماهذا بالنسبة للجانب النظري 

كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر تقدم خدمة اإلعارة و الدلٌل على ذلك فترة 

المكتبة و هناك  إلىمع المسؤول هناك إقبال الطلبة  أجرٌناهاالتدرٌب ومن خالل المقابلة التً 

، ومن خالل هذه الٌدوٌةعارة ال زالت تعتمد على اإل إنهاتواصل بٌن القارئ و المكتبً مع العلم 

فً نظام اإلعارة و تبنً وسائل حدٌثة و معاصرة الٌدوٌة نه ال بد من تجاوز الوسائل أالدراسة نرى 

 وذلك من اجل تسهٌل عملٌة البحث أكثر.

، المستفٌد ،مستغانم. اإلعارةمكتبة الجامعٌة ،ال: الكلمات المفتاحية   

 



  Résumé: 
 

Résume : 

Avant d'aborder le processus de l emprunt  il faut d abord définir la 

bibliothèque universitaire qui est l endroit idéal pour offrir ce service  qui 

est a son tour une institution  culturelle , éducative et scientifique sur un 

service communautaire  particulier d étudiants, professeurs et des 

chercheurs en leurs fournissant les informations dont ils ont besoin dans 

leurs  études et leurs  cherches comme les livres après les  avoir organises 

, classés et indexés.  

L emprunt est le service le plus important dans la bibliothèque et ne peut 

pas se passer pour que vous tournez au maximum pour répondre aux 

besoins des bénéficiaire  et comme il est l enregistrement des sources 

choisies par le bénéficiaire et lui permettre d être retire  pour une 

périodes détermine de processus de temps voici les service.                                                                                                                                                                                  

1- la lecture ou la lecture interne soit elles sont réglées a travers l 

enregistrement de la matière emprunte ainsi que l emprunteur .    

2- l emprunt externe permettra au bénéficiaire de faire sortir la matière 

dont il a besoin pour sa lecture a la maison ou autre. 

3- renouveler le processus de l emprunt pour les matières déjà emprunte 

au préalable dont la bénéficiaire a toujours besoin malgré la fin de la 

période détermine.     

4. l emprunt échangé entre les bibliothèques  pour les matières 

introuvable a la bibliothèque  . 

Ceci est pour le côté théorique du côté pratique et la réponse au  



  Résumé: 
 

Tout ca est pour la partie théorique par contre pour la parties pratique et 

pour répondre au dilemme ou on avait pose que la bibliothèque de la 

faculté des sciences  économique et commerciale  ainsi que les sciences 

de gestions présente le service de l emprunt la preuve est période d 

apprentissage lors du débat qu’  on a eu avec le responsable qui nous 

confirme qu’ il ya une communication entre le lecture et celui qui travaille 

a la bibliothèque qui se base sur l emprunt manuel , on conclu qu’on doit 

dépasser cette pratique manuel et opter pour la modernisation des outils. 

Mots-clés: bibliothèque universitaire, L emprunt , bénéficiaires, 

Mostaganem. 
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