


   

 

 

 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 صدؽ اهلل العظيم.

 

 

 

 

 

 

 

 



 * إىداء *  

 يدي ثمرة جيدي:ن

رب ارحميما كما ربياني صغيرا( إلى من رضاىم  إلى اللذين قػال سبحانو وتعالى في شأنيما: ) وقػل  
 و جل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم. من رضاء اهلل عز

إلى أحلى اسم نطق بو لساني، ينبوع الحنان والعطف إلى التي سيرت على رعايتي إلى العين التي  
يء  قػاطعت النوم لراحتي إلى التي علمتني الصمود والتحدي إلى التي كانت دائما نبراسا تض

 " أمد اهلل في حياتيا في صحة ورخاء.خيرةدربي أمي الحبيبة " 

إلى الذي علمني أن الحياة كفػاح وأن األمل أساس النجاح، حامي البيت وراعي شؤونو إلى من  
" حفظو اهلل ورعاه، الميلودوجوده أضاء لي الطريق إلى الذي تشرفت بحمل اسمو أبي العزيز "  

محمد، عبد القػادر،  سمت معيم رغيف الخبز إخوتي األعزاء: وإلى من قػاسمني رحم أمي وتقػا
وابنت أخي حياة وكل أزواج وزوجات  إخوتي، وكل   .الميلود، فػاطمة، العربي، حورية، بختة، حليمة

 وإلى تاج رأسي جدتي أطال اهلل في عمرىا. أبنائيم.

خاصة  واألصدقػاء   ءالزمال  " إلى كلفريج محمدفي إنجاز ىذه المذكرة الصديق "   نيإلى من شارك
، إلى األستاذ المشرؼ الذي كان لنا السيد والموجو والذي صبر معنا على حمل عناء ىذا البحث " 

"،  يدلدراسي، إلى كل من يحمل لقب " حم" إلى كل من علمني حرفػا طوال مشواري ا  وزار سليمان
في علم    ماستر 1026/1027إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد، إلى كل طلبة دفعة  

إلى كل من    إلى كل عمال مكتبة خضرة ومكتبة العلوم االجتماعية بمستغانم،،المكتبات والمعلومات
 لى كل ىؤالء أىدي مذكرة تخرجي.إلم أذكر اسمو خاصة من تجمعني بيم صلة الرحم،  

 *حبيب*                                                                      

 

 



 

 إىداء

 اىدي ثمرة جيدي ىذه:

إلى قرة عيني ينبوع حياتي، وسر نجاحي إلى التي تأملت من أجل أن ابتسم إلى التي حبيا يمأل  
الوجود ورؤيتيا تزيل اليموم إلى التي أعانتني بالدعاء وانتظرت ىذا اليوم بفػارغ الصبر أمي  

 " حفظيا اهلل.مريمالغالية " 

الذي علمني أن الدنيا مشاكل وىموم تتطلب منا    إلى سندي ومثلي األعلى وسر وجودي إلى
 إلى الذي تشرفت بحمل اسمو الذي كان مصباحا ينير دربي أبي العزيز الصمود

 " أطال اهلل في عمره.لخضر" 

، جمالإلى من تجري في عروقي دمائيم وتحيى في جسدي روحيم إخوتي الذين ترعرعت بينيم: 
 .أميرةنادية، خضرة، آية.وبنت أختي:  ، جياللي

 ".حبيب حمدي  إلى من قػاسمني ىذا البحث وكان سندي طوال السنوات الّمارة " 

 دريس، عالل، عبد اللطيف، حسين، أحمدإلى كل أصدقػائي بالجامعة خاصة: 

 " .وزار سليمانيشرفني أن أسجل شكري وتقديري العميق ألستاذي المشرؼ " 

 المكتبات والمعلوماتإلى جميع دكاترة و أساتذة جامعة مستغانم قسم علم  

 .1026/1027إلى طلبة دفعة  

  

 

 '.'محمد' 

 



 

 

 *كلمة شكر*

 نشكر اهلل عز و جل،ونحمده على نعمو علينا،الذي سدد خطانا و يسر لنا    ببدءبادئا  

 طريق العلم و الكفػاح للوصول إلى غاية  إلىطريقنا و حفظنا من كل سوء و ىدانا  

 لطالما حلمنا بيا، فصار الحلم بعناية اهلل وحفظو حقيقة نعيشيا اليوم. 

 والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو أجمعين:

  –نشكر التي ندين ليا بيذا العمل فكرا وبناءا الجامعة الجزائرية  

 .-مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

وخاصة    وشعبة علم المكتبات والمعلومات  اإلنسانيةالعلوم  كل الشكر لألساتذة بقسم  والشكر  
 األستاذ المشرؼ

ىذا العمل المتواضع    إخراج" الذي أمدنا بالنصائح واإلرشادات ومساعدتو لنا في  وزار سليمان"  
األستاذة  ر  كما نشك  االمتنانوجزيل    االعتبارإلى النور فػلو ولكل من أخلصوا إلى الجامعة صادؽ  

كافة أساتذة علم  إلى  المحترمة " محمدي نادية" واألستاذ المحترم عبد اهلل الثاني محمد النذير و 
 . مكتبات والمعلوماتال

 كما ال يفوتنا أن نشكر كل الموظفين بالمكتبة الذين أمدونا بالكتب القيمة  

 " الذي أشرؼ  د. عبد الرحيملػ : "   واالمتنانوكل الشكر  

 ىذه المذكرة.  على كتابة

 

 محمد/  حبيب
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 المقدمـــــــــة



 مـــــقـدمـة

 

 أ
 

 مقدمة:

المكتبة العمومية مؤسسة ثقافية، ليا رسالة سامية في تطوير األمم وتقدميا، وىي  

مركز عممي، تربوي، ثقافي، وىذا لما تقوم بو من نشرىا لمعمم والمعرفة بغية رفع المستوى 

المعرفي ألفراد المجتمع وتوعيتيم بأىمية ما تحممو من األفكار المختمفة المدونة عمى 

التي تعبر بصدق عن العموم التي دونيا اإلنسان عبر المراحل  ،المتعددة والمتنوعةالوسائط 

ليذا فيي تعتبر من أنجع الوسائل  .التي عاشيا منذ البدايات األولى إلى عصرنا المعاصر

عمى تقديم  ةً فالمكتبة العمومية تعمل جاىد ،لنقل المعمومات عبر األجيال واسترجاعيا بسيولة

والنشاطات لجمب الرواد وتعريفيم بما تحممو من مصادر المعمومات  مختمف الخدمات

التي ال يمكن الفصل بينيا وبين أىم عممية يقوم بيا الفكر اإلنساني أال وىي  ،المتنوعة

اعتبرت المكتبة العمومية  ذاالمطالعة المرتبطة ارتباطا وثيقا بنوع المكان الذي تمارس فيو، لي

من كم معرفي والجو المالئم المذان يساعدان في لما تحتويو  المكان المناسب ليا، وىذا

التشجيع عمى المطالعة وتحبيبيا ألفراد المجتمع فيي مفتاح المعرفة تزداد كمما ازدىرت 

وجييا، فمن خالليا ينمي الفرد مداركو، أ تالحضارة وتشعبت أطرافيا وتعددت مناحييا، وكثر 

ي شخص يسعى لبناء شخصيتو وتنمية دوافعو فيي أمر ضروري بالنسبة أل ،ويوسع أفقو

 والمعمومات من مصادرىا المختمفة. نحو العمم واكتساب المعرفة

تتعدد خدمات المكتبة العمومية ونشاطاتيا من أجل جمب الرواد والعمل عمى إرضائيم   

براز أىميتيا ودورىا في تمبية حاجات مستفيدييا فيي تعمل عمى  ،بأنجع الطرق وأحدثيا وا 



 مـــــقـدمـة

 

 ب
 

تغذية القدرات  عمى توفير خدماتيا بصورة تتالءم مع خصائص المستفيد منيا، والعمل

الفكرية لمفرد من خالل المطالعة، التي تعتبر مطمب أساسي لتحقيق ذلك، خاصة ونحن اليوم 

لذا تتجو مختمف شرائح  ،المعموماتي في عصر الحضارة والتقدم الذي يعرف بعصر االنفجار

ة العمومية لممطالعة من أجل الرفع من مستواىم المعرفي والثقافي المجتمع إلى المكتب

 والخروج من دائرة الجيل.

 المطالعة لدى"ـ عنونة بولنا الوقوف عميو من خالل ىذه الدراسة التي كانت م  اىذا ما ح  

، حيث شممت "مكتبة بمدية خضرة بـمستغانم نموذجا المستفيدين من المكتبة العمومية:

 ثالثة فصول:الدراسة 

المطالعة والمكتبة العمومية تناولنا فيو تحديد مفيوم المكتبة  تحت عنوان: الفصل األول

وكل ما يتصل بيا من أنواع وأىمية وأىداف وخصائص، وصوال إلى خدماتيا  ،العمومية

براز الفرق بينيما مع ذكر افة إلى تعريف القراءة والمطالعة، ودورىا في المجتمع، باإلض وا 

 ية المطالعة وأىدافيا.أىم

 ،فيو إلى أنواع المطالعة"المكتبة العمومية وتأثيرىا عمى المطالعة" تطرقنا  الفصل الثاني:

براز العوامل وأىم  ،التي تشجع المستفيدين عمى المطالعة باإلضافة إلى مشكالت المكتبات وا 

 العوامل المؤثرة عمى المطالعة وصوال في األخير إلى عوائق تمبية احتياجات المستفيدين.



 مـــــقـدمـة

 

 ج
 

يعكس الجانب الميداني لمدراسة إذ جاء تحت عنوان "واقع المطالعة لدى الفصل الثالث: 

المستفيدين من المكتبة العمومية" تضمن إجراءات الدراسة الميدانية، نتائج المالحظة 

بالعرض والتحميل، وفي األخير نتائج عامة لمدراسة، تمت مناقشتيا عمى ضوء  واالستبيان

      الفرضيات. 
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 أساسيات موضوع الدراسة: -1

واقع المطالعة لدى المستفيدين من المكتبة العمومية، والتي تتعمق بأىم  تعالج الدراسة

الخدمات التي تقدميا ليم المكتبة من أجل خمق جّو يساعد عمى جمب الرواد لإلقبال عمى 

يجاد حمول ألىم  براز الدور الفعال التي تسعى لتحقيقو وا  العراقيل التي تواجو المطالعة، وا 

  الرواد في تمبية احتياجاتيم بيا.

 :اإلشكالية -1-1

 ،لمختمف شرائح المجتمع المعروف عن المكتبة العمومية أنيا تقدم خدماتيا بالمجان

وتمبية احتياجاتيم وتشجيع رغباتيم في الحصول عمى المعرفة من خالل المطالعة بمختمف 

والحصول عمى المعمومات من  ،وسائميا فيي تعتبر من أىم وسائل كسب المعرفة والثقافة

كيزة فالمكتبة العمومية تعتبر الر ، استمرارىا وتناقميا عبر األجيالمصادرىا األصمية وضمان 

فيي ، قياس تطور األمم وارتقاء الشعوبوم ،الحضاريي تدعم التقدم العممي و األساسية الت

اإلنساني والفكري ليكون في خدمة القراء والمواطنين من و  تعمل عمى حفظ التراث الثقافي

وعمى اختالف مؤىالتيم العممية وعمى اختالف أعمارىم  ،كافة الطبقات االجتماعية والمينية

لمواطن لو الحق في ا إن. ز من منطمق نظرة ديمقراطية حديثةمييوالمين والثقافات بدون ت

فالمكتبة العمومية ، تو بغض النظر عن الزمان والمكانتثقيف نفسو في جميع مراحل حيا

مكتبة الشعوب فيي نموذج واضح لوعييا الفكري ومستواىا العممي والثقافي فيي مجتمع 

يي المكان الذي تتألف فيو األفكار وتنمو لإلنتاج الفكري عمى اختالف أشكالو ومواضيعو ف
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فالمكتبة العمومية تسعى إلى  ،فيو شخصية الفرد وتتوسع قدراتو وتتضح فيو مكتسباتو العممية

من خالل دعم المطالعة وتوفير األجواء المالئمة لذلك  ىبشكل أسم وتحقيق أىداف إبراز

وال يقصي فكرة ، غربيا وال عربيا وال يقصي ،فيي ذلك المكان الذي ال يقصي صغيرا وال كبيرا

فيي نير متدفق يتشرب منو مدى الحياة فال تنضب أبدا ونظرا لألىمية البالغة التي  ا،أو عمم

تحتميا المكتبة العمومية في دعم المطالعة لدى روادىا ودورىا الفعال في تمبية احتياجاتيم 

وانطالقا من كون فرع عمم المكتبات والمعمومات صاحب التخصص لو رؤية خاصة جاءت 

ارتأينا تسميط  ،فة واقع المطالعة لدى رواد المكتبة العمومية الجزائريةىذه الدراسة بغية معر 

ومن ىذا المنطمق ، مكتبة بمدية خضرة بمستغانموىي  ،المكتبات العمومية إحدىالضوء عمى 

نحاول اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة التالية: ما دور المكتبة العمومية لبمدية خضرة في 

 فيدييا؟ تفعيل المطالعة لدى مست

وانطالقا من كل ىذا تم ترجمة التساؤل الجوىري إلى مجموعة من التساؤالت الفرعية والتي   

 :التالي نبرزىا عمى النحو

 ىل توفر المكتبة العمومية عوامل مساعدة عمى تشجيع المستفيدين عمى المطالعة؟-1

قبال عمى في جمب الرواد لإل أساسياىل تعتبر الخدمات المكتبية ونشاطاتيا عامال -2

 المطالعة؟

تعرقل عممية المطالعة لدى المستفيدين من المكتبة  داخمية ىل توجد مشاكل-3

 العمومية؟
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يا ا: تعتبر الفرضيات ذات أىمية كبيرة في البحث العممي ألنيا قضالفرضيات -1-2

والتي جاء تفصيميا في تساؤالت  ،تصويرية تحاول أن تفسر العالقة بين متغيرات الدراسة

 : الدراسة وعمى ىذا األساس تم صياغتيا عمى النحو التالي

 :الفرضية الرئيسية

 .تمعب المكتبة العمومية دورا فعال في تشجيع المستفيدين لإلقبال عمى المطالعة

 :الفرضيات الفرعية

يشجع الرواد لإلقبال عمى وتوفير الجو المالئم لممطالعة  ،االىتمام باحتياجات المستفيدين_1

 .المكتبة العمومية

في استقطاب الرواد  أساسياتمعب خدمات المكتبة العمومية والنشاطات التي تقدميا دورا _3

 .وتشجيعيم لإلقبال عمى المطالعة

 .تعرقل عممية المطالعة لدى المستفيدين من المكتبة العموميةداخمية ال توجد مشاكل _2

 :أهمية الدراسة-1-3

تكمن أىمية الدراسة في أنيا إضافة في موضوعات المكتبات العمومية من أجل 

والتعريف بواقع المطالعة في  ،حمول مناسبة لمشكل المطالعة في المكتبة العمومية إيجاد

ية في تطوير أو تنمية ـــــية من جــمفضاءات ىذه المكتبات كما تدخل في باب البحوث العم
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بار المطالعة المبنة األساسية في البحوث العممية ــــــــعمم المكتبات باعت الـــــــالدراسات في مج

درة عمى التبصر ــــــــــــــــــــوفي الق ،لعة في تنمية القدرة عمى التفكيركما تبين أىمية المطا

كما تبين دور المكتبة العمومية في ترسيخ المطالعة ونشر الوعي الثقافي بين  ،واالستبصار

 .من المرافق التعميمية اضروري االمجتمعات باعتبارىا مرفق أفراد

 :أهداف الدراسة-1-4

 : تيدف الدراسة إلى

  .التعريف باحتياجات رواد المكتبة العمومية -

التعريف بالعوامل التي تساعد رواد المكتبة في المطالعة وخمق جو مناسب ليا في  -

 .المكتبة

بكيفية مواجية العراقيل والصعوبات التي تواجو كل من المكتبة وموظفي ورواد  التعريف -

  .المكتبة العمومية من تنمية المطالعة

  .أىداف المكتبات العمومية وخدمة القارئ ىإدراج دور المطالعة في أسم -

تمبية التعريف بأىمية مواكبة التطورات الحديثة في عممية التسيير وتقديم والتعريف بمدى  -

 .المكتبة العمومية الحتياجات المستفيدين
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 :أسباب اختيار الموضوع -1-5

والتي كانت وراء اختيارنا  ،يرجع اىتمامنا لدارسة ىذا الموضوع لمجموعة من الدوافع

والتي نذكرىا  ،والتي تتضمن أسباب ذاتية وأسباب موضوعية ،ليذا المشكل كموضوع لمبحث

 : عمى النحو التالي

 : ذاتية أسباب

 .بنا إلى اختيار ىذا الموضوع ىتمامنا الخاص بيا الشيء الذي ىمحب المطالعة وا -

 .أىمية المكتبة العمومية ودورىا الفعال في تحفيز المستفيدين عمى المطالعة -

 : أسباب موضوعية

  .يرتبط موضوع الدراسة باىتماماتنا العممية باعتبارىا تدخل في مجال تخصصنا-

راسة في ىذا الموضوع باعتبار تخصصنا جديد في جامعة عبد الحميد ابن باديس دندرة ال -

 -مستغانم –

 اختالف احتياجات المستفيدين حسب رغباتيم واختالف اتجاىاتيم المعموماتية -

 

 

 



  الدراسة إجراءاتالفصل التمهيدي                                                               

 

41 
 

 الدراسات السابقة: -1-6

  :جودة خدمات المكتبات تحت عنوان: لمطالبة بن حاوية يمينة الدراسة األولى" 

العمومية في الجزائر" ىي عبارة عن أطرحة دكتوراه في عمم المكتبات والعموم الوثائقية 

حيث عالجت فييا الموضوع المتمحور حول اإلشكالية  2115بجامعة وىران نوقشت سنة 

التالية: كيف يمكن لممكتبات العمومية من تمبية احتياجات المستفيدين الحقيقيين وجمب انتباه 

ير حقيقيين ليا وبالتالي نشر العمم والثقافة في المجتمع بشكل يضم رفع المستفيدين الغ

 تحديات مجتمع المعمومات؟ 

ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية وضعت أربعة فرضيات تحت فرضية عامة ولمتحقق من ىذه 

لي المكتبة ؤو األخيرة تم استخدام أدوات جمع البيانات المتمثمة في االستبيان الموجو لمس

بالنسبة  %5.49دييا، وبالتالي خمصت الدراسة أن  نسبة المطالعة بالجزائر قدرت بـ ومستفي

 لفئة الشباب واألطفال المتمدرسين.

  :مكتبات تحت عنوان: "لمطالبتين ليدريسي نعيمة وقنونة رشيدة الدراسة الثانية 

بوالية مستغانم نموذجا"  المطالعة العمومية ودورىا في خدمة القارئ: مكتبة الموالي بمحميسي

وىي عبارة عن مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في عمم المكتبات والمعمومات تخصص 

حيث  2116نظم المعمومات التكنولوجية الحديثة والتوثيق  بجامعة مستغانم نوقشت سنة 

ت عالجت فييا الطالبتين الموضوع المتمحور حول اإلشكالية التالية: ما ىو واقع الخدما
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المكتبية التي تقدميا المكتبة الرئيسية لممطالعة العمومية عامة، والمكتبة الرئيسية لممطالعة 

العمومية لوالية مستغانم "الموالي بمحميسي" خاصة ؟ ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية وضعت 

ثالث فرضيات جزئية تحت فرضية رئيسية، وقد توصمت الباحثتين إلى جممة من النتائج 

 أىميا:

رص المكتبة الدائم عمى خدمة القراء والمستفيدين وتقديم المعمومات المناسبة في ح

الوقت المناسب مع توفير كل الفضاءات المساعدة في التأثير االيجابي عمى ميوليم القرائية، 

    .رفع مستوى المقروئية والتشجيع عمى المطالعة واالىتمام بالكتاب

بيل ونصر عبد الرؤوف تحت عنوان " المطالعة اإللكترونية : لمطالبين دباش نالدراسة الثالثة

لدى الطمبة الجامعيين، ىي عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر في عمم المكتبات 

حيث عالجت  2111.2111تخصص تكنولوجيا جديدة وأنظمة المعمومات والتي نوقشت سنة

بقسم عمم المكتبات عمى المطالعة  فييا اإلشكالية التالية: ما مدى إقبال طمبة الماستر

فرضيات تحت فرضية عامة ولمتحقق من ىذه األخيرة تم استخدام  ثالثوضعت  اإللكترونية،

    في االستبيان وصول لنتائج الدراسة.أدوات جمع البيانات المتمثمة 
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       إجراءات الدراسة الميدانية -2

 :منهج الدراسة -2-1

عن الحقائق تختمف باختالف المواضيع وليذا توجد عدة أنواع المناىج وطرق البحث 

، أما بالنسبة لممنيج فيو 1من المناىج العممية المتبعة والمعتمدة في إجراء الدراسات والبحوث

مجموعة من القواعد التي يتم وضعيا بقصد الوصول إلى الحقيقة في العمم أي أنو الطريقة 

شكمة الستكشاف الحقيقة العممية لموصول إلى مبتغاه، التي يتبعيا الباحث في دراستو لمم

حيث يمكنو دراسة ظاىرة من الظواىر قصد تشخيصييا، ومعرفة أسباب وطرق عالجيا 

يصب في الدراسات الوصفية التي تصبوا إلى جمع المعمومات وتحميميا ومن ثم استنباط 

تخص موضوع  مة التياستنتاجات التي تكون أساسا لموصول إلى النتائج العامة والمحك

وقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي لما يتميز من أىمية في العموم  ،الدراسة

خاصة أن  ،قدرتو عمى دراسة الظاىرة وتحميمياباإلضافة إلى  ،اإلنسانية واالجتماعية

 يصبوا إلى معرفة واقع المطالعة لدى المستفيدين من المكتبة العمومية. موضوعنا

 

 

 
                                                           

، زايد فيد، أساسيات منيجية البحث في العموم األساسية: المشروع التطوري، البحث العممي والتربوي كتابة الرسالة خميل -1
 421،442، ص. 0221واألطروحة. عمان: دار النفائس لمنشر والتوزيع، 
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 :أساليب جمع البيانات -2-2

 :المالحظة - 2-2-1

ىي أداة من أىم األدوات الرئيسية التي تستعمل في البحث العممي ومصدر أساسي 

لمحصول عمى البيانات والمعمومات الالزمة لموضوع الدراسة، تعتمد أساسا عمى حواس 

، وقد اعتمدنا في 1الباحث وقدرتو الفائقة عمى ترجمة ما الحظو وتممسو من وقائع وأحداث

ىذا البحث عمى المالحظة البسيطة حيث الحظنا من خالل الدراسة الميدانية أن رواد 

 المكتبة العمومية يعتمدون عمى المطالعة الجماعية.

 :االستبيان -2-2-2

"ىو أداة تتكون من مجموعة من األسئمة توجو أو ترسل أو تسمم إلى األشخاص الذين 

عادتيا بعد تم اختيارىم لموضوع الد راسة ليقوموا بتسجيل إجاباتيم عن األسئمة الواردة بو وا 

، واالستبيان ينقسم إلى نوعين استبيان مقنن، واستبيان غير مقنن، ونحن في 2ذلك لمباحث"

دراستنا ىذه اعتمدنا عمى ىذا النوع ويعرف عمى أنو ذلك "االستبيان الذي يتضمن مجموعة 

يا الباحث بعناية كبيرة، ولمحصول عمى معمومات في غاية من األسئمة الدقيقة، والتي يضع

                                                           
 402. ص. 44، ع4111سعد، بشاينة. المالحظة والمقابمة في البحث السوسيولوجي. مجمة العموم اإلنسانية،  -1
، 0222عبد اليادي، محمد فتحي. البحث ومناىجو في عمم المكتبات والمعمومات. القاىرة: دار المصرية المبنانية،  -2

 421ص. 
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، وطريقة ملء االستمارة 1الدقة، أما نوعية األسئمة التي تم استعماليا ىي األسئمة المغمقة"

تكون بطريقتين إما طريقة ملء الذاتي والتي يقوم من خالليا المستجوب باإلجابة عمى 

أما  ،سنوات فما فوق 11السن  ومع أفراد العينة ذ ا ما اعتمدناهاألسئمة وتسجيميا بنفسو، وىذ

الطريقة الثانية فيي استمارة بالمقابمة والتي يقوم فييا الباحث بطرح األسئمة عمى المستوجب 

وتتطمب ىذه التقنية جيد من الباحث ثم تسجيل ىذه اإلجابات في نفس الوقت، والعمل عمى 

سنوات وىذا لعدم قدرة أفراد ىذه الفئة عمى 11عن تطبقيا عمى أفراد العينة التي تقل أعمارىم 

ملء االستمارة بأنفسيم، وقد اعتمدنا في دراستنا عمى ىذا االستبيان الخاص برواد المكتبة 

ثالث و  الشخصية  سؤال مقسم عمى البيانات 21العمومية لبمدية خضرة والذي يتكون من 

 محاور:

 :أسئمة 15البيانات الشخصية: تتضمن 

 ،ألول: استخدام المستفيدين لممكتبة والعوامل المساعدة لتشجيعيم عمى ارتيادىاالمحور ا

 .11إلى السؤال رقم 15ويتضمن ستة أسئمة من السؤال رقم 

إلى السؤال  11من السؤال رقم ويتضمن ستة أسئمة  ،المحور الثاني: الخدمات واألنشطة

 .16رقم

                                                           
. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 3بن مرسمي، أحمد. مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال. ط - 1

 221،223، ص. 2117
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ويتضمن أربعة أسئمة من السؤال رقم  ،الثالث: تأثير المكتبة العمومية عمى المطالعة المحور

 .21إلى السؤال رقم  17

 حدود الدراسة الميدانية: -2-2-3

 :الحدود األكاديمية -2-2-3-1

في المكتبة العمومية لبمدية خضرة فيما يتعمق بالمجال المكاني لمدراسة الحالية فيتمثل 

 الميني محمد المدعو )العفريت(" "الشييد

  :الحدود الموضوعية -2-2-3-2

ن مجال الدراسة الموضوعية يتمثل في دور المكتبة العمومية في تفعيل المطالعة إ

لدى مستفيدييا من خالل الخدمات واألنشطة التي تقدميا ليم باإلضافة إلى توفير كل 

 تيم مع توفير الجو المالئم لممطالعة.ااحتياج

 :الحدود البشرية -2-2-3-3

يتمثل المجتمع المدروس في الفئة التي تم اختيارىا لمدراسة الميدانية والتي تمثمت في 

 رواد المكتبة العمومية لبمدية خضرة بمستغانم.
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  :الحدود الزمنية -2-2-3-4

جانفي إلى غاية  15استغرقت ىذه الدراسة أكثر من ثالثة أشير، وذلك انطالقا من 

ماي وىذا بداية من تحديد الموضوع، والمجال المكاني واختيار الفئة واألدوات المناسبة شير 

لجمع البيانات المتمثمة في المالحظة، واالستبيان والشروع في تطبيق االستبيان ميدانيا عمى 

المبحوثين ثم تفريغ البيانات والقيام بتحميميا، وفيما يخص فترة توزيع االستبيان فقد كانت 

 ل الفترات الزمنية التالية:خال

 أفريل؛ 15أفريل إلى غاية  11: من بيةي_ توزيع االستمارة التجر 1

أفريل بحيث دامت مدت تفريغ  22أفريل إلى غاية  17_ توزيع االستمارة النيائية: من2

 يوم.17المتعمقة باالستبيان دامت  أيام فالمدة اإلجمالية 15البيانات 

 العينة: -2-2-4

اختيار العينة لممجتمع المبحوث من أصعب األمور التي تواجو الباحثين يعتبر 

حيث يشترط فييا أن تمثل كل حاالت المجتمع المبحوث وتعبر بصدق عن  ،والدارسين

الظاىرة محل الدراسة ودراستنا استيدفت المستفيدين من المكتبة العمومية لبمدية خضرة وقد 

عينتنا عشوائية ويكون االختيار في ىذا النوع سيال  بحيث كانت ،مستفيدا 71قدر عددىم بـ 

د الباحث عمى اختيار عدد من األفراد الذين يستطيع العثور عمييم بشكل عرضي مإذ يعت
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بحيث يذىب الباحث إلى المكتبة ويوزع االستبيان عمى  1.الذي يرتكز عمى عامل الصدفة

أو ألن  ىذا النوع لسيولة استخداموطر الباحث إلى اختيار من يراىم موجودين بالمكتبة فيض

 الوقت الذي لديو محددا.

 : ضبط المصطمحات والمفاهيم -2-3

إن دقة تحديد المفاىيم من شروط البحث العممي الجيد، فيي عممية أساسية في أي  

بحث ومن بين الخطوات اليامة التي يتعين عمى الباحث القيام بيا وعميو تحديد المفاىيم 

التي يستخدميا وكمما اتسم ىذا التحديد بالدقة والوضوح سيل أكثر عمى حصر المعاني 

ف يإلييا، وسوف نحاول في ىذا المقام أن نشير إلى تعار وتوضيح المقاصد التي يرمي 

 مفاىيم المتعمقة بدراستنا والتي نذكرىا كالتالي:لم

 :المطالعة لغةتعريف 

وعممو وأشرف عميو أو تطمعو، نظره جاء في قاموس الطالب: أطمع عمى الشيء 

بإدامة النظر أستطمع رأيو نظر ما ىو، وطالع، يطالع، ويقال أطمع عمى الشيء أي أطمع 

 2فييا.

 

 
                                                           

 213، 181مرسمي، أحمد. مرجع سابق. ص.  بن  - 1
 493، 492، ص. 2118شمس الدين، أحمد. قاموس لمطالب. الجزائر: دار الكتاب الحديث،  - 2
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  :المطالعة اصطالحاتعريف  

ىي عممية ذىنية تيدف إلى تنمية الميارات القرائية المختمفة والحصيمة المغوية والقدرة  

عمى التحميل والموازنة والحكم النقدي والذوق األدبي واإلحساس بالجمال وزيادة القدرة عمى 

 .1واالتجاىات اإليجابيةالبحث من مصادر المكتبة، واكتساب المثل العميا 

  :لممطالعةالتعريف اإلجرائي 

المطالعة ىي الزيادة في الرصيد المغوي، والفيم والوقوف عمى معرفة الشيء وإلحاطة  

بو عن طريق البصر والسمع أو كالىما مًعا باعتبارىا عممية عقمية تشمل تفسير الرموز عن 

 طريق العين.

 :القراءة لغة

فقد ورد في لسان العرب البن منظور أن لفظ مرتب بمفظ قرآن، إذ جاء فيو: وقرأت  

الشيء قرآنا : جمعتو وضممتو بعضو إلى بعض ....وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا ومنو سمي 

وكل شيء جمعتو فقد قرأتو وسمي القرآن ألنو جمع القصص القرآن .... وقال ابن األثير: 

يطمق عمى الصالة  اآليات والسور بعضو إلى بعض ...وقد لوعيد وواألمر والنيي والوعد وا

 .2ألنو فييا قراءة وتنمية لمشيء ببعضو، وعمى القراءة نفسيا، يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآنا

                                                           
 97، ص. 2116فيد، خميل زايد. استراتيجيات القراءة الحديثة: القراءة فن وميارة. عمان: دار يانا لمنشر،  - 1
 129، 128، ص. 1مج. .1994صادر، ال: دار . بيروت3ابن منظور. لسان العرب. ط - 2
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تتوقف مدى كفاءتو كميارة عمى مدى تعتبر نشاط معرفي مركب  :القراءة اصطالحاتعريف 

استراتيجيات القراءة والتعميم، وعمى مدى وعيو معرفة القارئ لممحتوى وعمى رصيده عن 

 1ىذه اإلستراتيجيات ومراقبتيا وتنظيميا وتقويميا. وقدرتو عمى إدارة

 :التعريف اإلجرائي لمقراءة

القراءة ىي عممية عقمية فكرية متكاممة تتداخل فييا مجموعة من العوامل تمكن القارئ 

تو عمى التحميل والتركيب والنقد وتمييز األفكار من فيم ما يقرأ الكتساب المعارف وتنمية قدرا

 الصحيحة من الخاطئة وتصويبيا لمرفع من قدراتو المغوية.

 :تعريف المكتبة العمومية

نواع المكتبات باعتبارىا تواكب حياة الفرد من تعتبر المكتبة العمومية من أىم أ

الطفولة إلى الشيخوخة ومن ىنا فيي تعمل عمى تقديم جميع األلوان الثقافية والعممية 

لكل فئات المجتمع دون تمييز في الجنس والمون والعرق والعقيدة الدينية أو الثقافية والترفييية 

عمى أداء دور فعال وحيوي في المجتمع الذي  أو السياسية أو غيرىا وتعمل المكتبة العمومية

                                                           
، 2116ىرة: األنجمو المصرية، الفرماوي، حمدي عمي. تطور وسيكولوجيا معالجة المغة واضطراب التخاطب. القا -1

 22.ص
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تتواجد فيو وتوفر لو مشاركة بناءة وفعالة وتنمية متعددة الجوانب وانتفاع حر وسميم وغير 

 1محدود من المعارف والمعمومات والثقافات المختمفة.

 :التعريف اإلجرائي لممكتبة العمومية

خدماتيا بالمجان لمختمف شرائح المجتمع المكتبة العمومية ىي مؤسسة ثقافية اجتماعية تقدم 

 دون تمييز.

 تعريف المستفيدون:

ىم أفراد من مجتمع المكتبة أو غيرىم ممن يستفيدون بالفعل من خدمات المكتبات التي 

 .2تقدميا المكتبة لتحقيق رغباتيم

 التعريف اإلجرائي لممستفيدون:

رواد المكتبة الذين يستفيدون من الخدمات المكتبية والمستفيد ىو العنصر  ىم

األساسي في نظم المعمومات ييدف إلى إشباع رغباتو وفضولو أو تحسين مستوى تعميمو 

 وتنمية مياراتو من خالل الحصول عمى المعمومات إلثراء حياتو الشخصية بالمعارف.

                                                           
دياب، مفتاح محمد. قضايا معموماتية: اتجاىات حديثة في دراسة المعمومات. عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع،  - 1

 67، 66 ، ص.2117
ياسر، يوسف عبد المعطي. خدمات المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات. القاىرة: دار الكتاب الحديث،  - 2

  34، ص.2115
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 د:تمهي

لقد أنشأت المكتبات العمكمية منذ القدـ لسد احتياجات اإلنساف مف العمـ كالثقافات، 

كما أنيا حافظت  ،تحسينوتقدـ النشاط اإلنساني ك تطكيره  ك كلقد ساىمت بشكؿ كبير في 

كبالتالي فالمكتبات ىي ىمزة كصؿ بيف الكتاب  .منذ قركف عمى المعرفة كنشرىا كتجديدىا

، كمف ىنا يعتبر تكاجد المكتبات في رلكبيف القارئ كالمعرفة مف جية أخ  ،كالقارئ مف جية

، إلى المكتبات المتكاجدة بالمراكز كتبة الحي، إلى المكتبة المدرسيةالمجتمع ابتداء مف م

مف العكامؿ األساسية كالفعالة التي تساىـ في نشر المطالعة كتنمية الميكؿ القرائية  ،الثقافية

كتستطيع المكتبات أف تؤدم ميمتيا النبيمة مف  ،ىـ في مقتبؿ العمر فلألطفاؿ كالشباب الذي

كالتي تغطي مجاالت كاسعة مف العمـك كتمبي احتياجات  ،خالؿ تكفير المكاد القرائية المختمفة

 كؿ مف يرتادىا كيقبؿ عمييا. كرغبات
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 :ماهية المكتبة العمومية -1

تتسـ المكتبة العمكمية بككنيا إحدل أنكاع المكتبات العامة باعتبارىا مف أبرز الخاليا 

التي يحتكييا المجتمع، فيي تشكؿ أىـ مرفؽ حضارم ليذا األخير نظرا لما تقدمو مف 

المجتمع، كفي أم مكاف كاف مف خالؿ ضميا لمعديد فئات ية كمعمكماتية لكؿ خدمات مكتب

مف األنكاع التي تنكعت كفؽ محيط عمميا أك منطقة تكاجدىا، فيي المرآة العاكسة لمنظرة 

الديمقراطية الحديثة لممكاطف باعتبار أف لو الحؽ في تثقيؼ نفسو بنفسو في جميع مراحؿ 

لمصادر بأشكاليا كطرقيا لذلؾ تكصؼ بأنيا جامعة الشعب تيدؼ إلى جمع ا حياتو،

المختمفة مف شراء، ىدايا، اإليداع، كتقديميا لجميع شرائح المجتمع دكف استثناء كبالمجاف 

 فيي تحظى بأىمية بالغة لما تقدـ بو مف نشرىا لمعمـ كمحك األمية كالتكعية العممية.

 :تعريف المكتبة العمومية 1-1

لممكتبة العمكمية كالتي نذكر ة عد تعاريؼجاء في مختمؼ أدبيات عمـ المكتبات 

 أىميا كما يمي:

كتزكدىا شائيا الدكلة أك السمطات المحمية، ىي مؤسسة ثقافية، شعبية، ديمقراطية تقـك بإن -

كالتثقيؼ الذاتي الحر كاإلحاطة ، 1مكمات التي تعيف عمى كسب المعرفةبمختمؼ أنكاع المع

                                                           
-ات كالحاسبات: انجميزمالعربية لمصطمحات عمـ المكتبات كالمعمكمالشامي، أحمد محمد، السيد حسب اهلل. المكسكعة  -1

    18ص. .3مج. ،2001القاىرة: المكتبة األكاديمية،  عربي.
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     الجارية عامة أك خاصة كىي تكجو خدماتيا كمجمكعاتيا لممجتمع الذم تخدمو  بالمعمكمات

 في منطقة معينة.

 كقد جاء تعريفيا في قامكس البنياكم أيضا عمى أنيا: 

مكتبة تمكؿ كميا أك جزئيا مف األمكاؿ العامة المتعمقة بالمجتمع كما يجرم في العالـ 

     عف الجنس كالمكفبؿ بغض النظر ف دكف مقامف أحداث كتطكرات كتقديـ ذلؾ لممكاطني

 .1الديف كالمعتقدات أك السف أك النكع أك المستكل الميني أك

أما المكسكعة العربية لمصطمحات عمـك المكتبات كالمعمكمات كالحاسبات تعريفيا  

عمى النحك التالي: أم مكتبة تقدـ خدمات مكتبية دكف رسـك لجميع المكاطنيف في حي معيف 

منطقة معينة، كتساندىا مخصصات مالية حككمية، كيمنح دخكليا كاستغالؿ مكاردىا  أك

، فيي تعتبر مف 2بالمجاف دكف استثناء، كقد تشمؿ عمى قسـ األطفاؿ كآخر لصغار الشباب

 .3أىـ الكسائؿ التي تساعد عمى نشر المعرفة كاالرتقاء بمستكل الفف كالثقافة

ة الثقافية كاالجتماعية التي تكجد بيا مصادر كما تعرؼ أيضا بأنيا: تمؾ المؤسس

 .4المعرفة بكافة أشكاليا كأنكاعيا كتيسيرىا كي ينتفع بيا الجميكر

                                                           
  19، ص. 2008كالعمميات. عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، المكتبات األسس:  إدارة ف، ربحي مصطفى.ياعم- 1
، شعباف عبد العزيز. قامكس البنياكم المكسكعي لمصطمحات المكتبات كالمعمكمات. القاىرة: العربية لمنشر خميفة -2

  354 ص. ،1991كالتكزيع، 
فة العلمية انجليزي. عمان: كنوز المعر –الصرايرة، خالد عبده. الكافي:في مفاهيم علم المكتبات والمعلومات. عربي  -3

  .314 .ص ،3133للنشر والتوزيع، 
 ،ة للنشر والتوزيع والطباعةدار المسير :عمان .إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات.وائل مختار ،إسماعيل -4

 342 .ص ،3115
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ؼ يمكننا أف نستخمص بأف المكتبة العمكمية مؤسسة ثقافية، يكمما سبؽ مف التعار 

ز، ال مف اجتماعية، تعميمية، تثقيفية تقدـ خدماتيا بالمجاف لمختمؼ شرائح المجتمع دكف تميي

 ناحية السف كال الجنس كال المكاف كال مف ناحية المستكل.

 أنواع المكتبات العمومية2-1-

إف المكتبة العمكمية تقدـ خدماتيا لجميع شرائح المجتمع كتستطيع الكصكؿ إلى 

جميع أفراد المجتمع مف خالؿ فتح فركع جديدة أك مكتبات فرعية ليا، كاستخداـ نظاـ 

نشاء مكتبات األطفاؿ.المكتبات المتنقم  ة كا 

مف إنشاء المكتبات الفرعية ىك إيصاؿ الخدمة المكتبية الرئيسي "الغرض المكتبة الفرعية: 

لممكاطنيف الذيف يصعب عمييـ الكصكؿ إلى المكتبة العمكمية المركزية ألم سبب مف 

 .1األسباب كىذا ما يؤدم إلى تكفير الكقت كالجيد عمى المستفيديف مف المكتبة "

تقاـ المكتبة العمكمية في المناطؽ أك األحياء المكتظة سكانيا إليصاؿ الخدمة 

إلى المستفيديف في جك مناسب كفي مبنى خاص كفقا لمكاصفات تتفؽ مع أىداؼ    المكتبية

كما تحتكم عمى المكقع المناسب كالمجمكعات الجيدة  ،المكتبة العمكمية ككظائفيا كخدماتيا

ف دراسة سابقة لممجتمع المحمي لمتعرؼ عمى احتياجاتو كميكلو كرغباتو المنتقاة التي تنتج ع

كاىتماماتو قبؿ إرساؿ الكتب كمصادر المعمكمات األخرل مف المكتبة الرئيسية إلى المكتبة 

                                                           
 ،2002 إدارة كتنظيـ المكتبات كمراكز مصادر التعميـ. عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع، ربحي مصطفى. ،عمياف -1

  356. ص
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كما أنيا تحتكم أيضا عمى األثاث المناسب كيككف حجـ المكتبة الفرعية صغيرا،  ،المتفرعة

ممطالعة يتكسطيا مكتب اإلعارة كتخصص إحدل جكانبيا حيث يقتصر عمى قاعة كبيرة ل

كما تفتح أبكابيا في ساعات  ،في بعض األحيافكقد يككف ضخما  ،لمكبار كاألخرل لألطفاؿ

مناسبة يعمؿ بيا مكظفكف مؤىمكف، فالمكتبة الفرعية تستقبؿ عددا مف الكتب التي تأتي مف 

غض النظر عف الكتب كالمراجع المكاطنيف عمى سبيؿ اإلىداء أك عمى شكؿ تبرعات ب

كالدكريات األساسية التي تأتي مف المكتبة العمكمية الرئيسية كالتي تككف بشكؿ ثابت، 

عمى إقامة  اقادر  كالشرط الرئيسي لنجاح المكتبة الفرعية ىك أف يككف أميف المكتبة مؤىال

 .1مع المجتمع المحمي طيبةعالقات 

   عربة مصممة بشكؿ مناسب تضـ مجمكعة المكتبة المتنقمة عبارة سيارة أك  المكتبة المتنقمة:

 ،كنشر الثقافة ،إليصاؿ الخدمة المكتبية فيي نمط متطكر ،مف الكتب كالمكاد الثقافية األخرل

كتنطمؽ مف المكتبة العمكمية الرئيسية إلى المناطؽ النائية كالمنعزلة أك المسالؾ الجبمية 

كقد تطكرت خدمات المكتبة  ،ف المناطؽ األخرل كفؽ برنامج زمني معيفكالبكادم كسكاىا م

في العديد مف الدكؿ المتقدمة بعد أف أحست مكتباتيا بضركرة نشر كتكسيع ارتياد  المتنقمة

كىذه الخدمة تعتبر مف التطكرات التي تـ ابتكارىا، لمتغمب عمى  2المكتبات العمكمية باستمرار

                                                           
عمياف، ربحي مصطفى. المرجع في عمـ المكتبات كالمعمكمات.عماف: دار الشركؽ لمنشر ىمشرم، عمر أحمد،  -1

 26 ص. ،1997 كالتكزيع.
. المعمكمات كالمجتمع، مجزكي حسيف ، المالكي ،دمكر ال - 2  ،2006 عماف: مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع،. يؿ الـز

  102 ص.
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، تعتبر 1تمعات التي لـ تكف تتاح ليا فرصة كجكد مكتبة قريبةظركؼ البيئة في بعض المج

المكتبة المتنقمة أداة مف أدكات إيصاؿ الخدمة المكتبية لمتجمعات السكانية كالقرل البعيدة عف 

 .كسيمة األكثر انتشارا ىي السيارةالمكتبة الرئيسية كتعتمد في تنقميا عمى عدة كسائؿ كلكف ال

كاحدة كىي  ألطفاؿ لكف جميعيا مشتركة في سمةريفات عديدة لمكتبة اىناؾ تعمكتبة األطفال: 

  2تنشئة األطفاؿ تنشئة عممية كثقافية سميمة"."تعتبر مف أىـ سمات مكتبة األطفاؿ كىي 

أك جناحا بالمكتبة العمكمية عمى الرغـ مف أنيا  ايمكف لمكتبة األطفاؿ أف تككف قسم

كما ىك الحاؿ في مكتبات رياض األطفاؿ كالجمعيات  ،بدأت في اآلكنة األخيرة مستقمة عنيا

كىي منازؿ األسرة الغنية كالمثقفة، كقد انتشرت مكتبات  ،كالمؤسسات ذات العالقة بالطفكلة

 األطفاؿ مع بداية النصؼ الثاني مف ىذا القرف كنتيجة طبيعية لسببيف رئيسييف ىما:

 .األطفاؿ بمختمؼ أشكالو كمكضكعاتوغزارة أدب  -1

 3.شعكر الميتميف بحياة الطفؿ بأىمية الطفؿ كمرحمة متميزة في حياة الفرد -2

 تيدؼ مكتبة الطفؿ إلى: 

 جؿ المطالعة كالتسمية كالترفيو.تكفير الكتب كالمكاد المتنكعة كالمناسبة لألطفاؿ أل -أ

                                                           
 41ص. ،2005 لمكتاب، اإلسكندريةمركز  . اإلسكندرية:كالمجتمعنظـ المعمكمات  ىانـ، عبد الرحيـ إبراىيـ. - 1
عماف: دار الفكر ناشركف  .2ط مكتبات كمتاحؼ األطفاؿ مف التقميدم إلى الرقمية. .كليد سالـ محمد ،الخمفاكم - 2

 17 ص. ،2014 ،كمكزعكف
 213ص. ،1977القاىرة: دار الفكر العربي،  . المكتبات كرسالتيا.رشاد، حسيف -3
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    تفادة خمؽ جك مناسب لممطالعة كالتسمية كالترفيو كالتثقيؼ كتشجيعو عمى ارتيادىا كاالس -ب

 مف كافة خدماتيا.

رشادىـ كتكجيييـ الختيار المكاد  -ج مساعدة األطفاؿ عمى تنمية قدراتيـ الشخصية كا 

كتعريفيـ بأنكاع أدب  ،كتطكير قدراتيـ المغكية كالفنية كاالجتماعية ،المكتبية المناسبة ليـ

 .بالتذكؽ األدبي كالفني األطفاؿ كترقية اإلحساس

 بيف المؤسسات األخرل المعنية برعاية األطفاؿ. التعاكف كالتنسيؽ -د

مساندة المنيج الدراسي مف خالؿ تقديـ مصادر معمكمات مساندة مف غير الكتب  -ق

 .1كتشجيع األطفاؿ عمى استخداميا كالعكدة إلييا عند الحاجة إلييا لالستفادة منيا ،المقررة

اكز الكاليات كتتككف مف عدة تتكاجد عمى مستكل المدف الكبرل كمر : 2المكتبة المركزية

 مكتبات.

تشرؼ عمى المكتبات الفرعية التي ك تتكاجد في المدف الصغرل داخؿ الكالية، : مكتبات المناطق

 تتبعيا.

تكجد في المناطؽ النائية كالقرل ذات األعداد العالية مف السكاف تنشأ في دار محطات الكتب: 

ه األماكف بإشراؼ المسئكليف عنيا، كىي عبارة عف مجمكعات كتب تكضع في ىذ ،البمدية

                                                           
 17مرجع سابؽ. ص.  كليد سالـ محمد. ،مفاكمخال - 1
ص.  ،2014عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ، .عمياف، ربحي مصطفى.المكتبات المتخصصة كمراكز المعمكمات - 2

22 



 انفصم األول:                                                           انمطانعة وانمكتبة انعمومية
 

14 
 

كتتزكد بالكتب بصكرة دكرية عف طريؽ اإلعارة كاإلىداء، كتؤدم كظائؼ بسيطة كإعارة 

 .1الكتب لممطالعة الخارجية

ع ىي المكتبات التي تنشأ مف قبؿ المراكز دكر الثقافة تقدـ خدمات لجمي مكتبات دور الثقافة:

كما أنيا تعطي اىتماما خاصا  األفراد كتختمؼ أحجاميا تبعا لحجـ المراكز التابعة ليا،

 لألطفاؿ حيث تخصص ليـ قاعات خاصة مجيزة بالتجييزات كالكتب التي تتناسب مع

 .2أعمارىـ

كتكضع في أحد المساجد بغية  ،ىي المكتبة التي تقتني مكاد متنكعة المساجد:مكتبات 

 استقطاب شرائح مختمفة مف المكاطنيف مف مختمؼ المستكيات كاألعمار التعميمية كالثقافية.

 ىي مكتبة تقتصر في خدماتيا عمى النساء فقط. المكتبات النسائية:

 .أف تحتؿ مكاف الصدارة في النكادمكىي المكتبات التي ينبغي  مكتبات األندية:

در ىي عبارة عف مكتبات تابعة إلدارة السجكف تسعى إلى تكفير مصان: مكتبات السجو

، في شتى المياديف الثقافية الحرفية كالمينية ككذا عرض المعمكمات كتب، دكريات، نشرات

 كتعمؿ ىذه المكتبات أيضا ،برامج كأفالـ تمفزيكنية مناسبة ال تتعارض مع سياسة السجف

                                                           
 ،2001قسنطينة ، متنكرممنشكرات جامعة  قسنطينة: عبد المطيؼ. مدخؿ إلى عمـك المكتبات كالمعمكمات. صكفي، - 1

 99 ص.
  185 ص. ،2004، متنكرم: مطبكعات قسنطينة عبد المالؾ. محاضرات في تكنكلكجيا المعمكمات. السبتي،بف  - 2
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 كتقديـ مختمؼ المعكنات لدعميـ ثقافيا، ،إتماـ تعميميـمتابعة السجناء الراغبيف في  عمى

 .1فكريا كاجتماعياك 

ىناؾ مف يقسـ المكتبات العمكمية عمى أساس الجميكر الذم يتردد عمييا استنادا الرصيد 

 المتكفر بيا عمى ثالث أنكاع كىي:

ف مختمؼ ىي تمؾ التي تخدـ مجمكعة كبيرة مف المكاطنيف م المكتبات العامة كبيرة الحجم:

 األعمار كالمستكيات الثقافية.

كىي تمؾ التي تخدـ مجمكعة مف المكاطنيف أقؿ نسبيا مف  المكتبات العامة متوسطة الحجم:

 مجتمع المكتبة العامة الكبيرة.

 .2ىي التي تخدـ مجتمعا محدكدا افردكىا قميمكف كدكاميا محدكدالمكتبات العامة صغيرة الحجم:

 المكتبة العمومية: األهمية واألهداف: -1-3

إف المكتبة العمكمية تحتؿ أىمية بالغة في أكساط المجتمعات لما تقدـ ليـ مف عمـ 

كنشرىا لمكعي بيف أفراد ىذا المجتمع دكف تمييز بينيـ كىذا مف خالؿ سعييا ، كمعرفة

 لنحك التالي:ا مية كاألىداؼ عمىىىذا سنذكر كال مف األكعمى  لتحقيؽ عدة أىداؼ

                                                           
 ص. ،1997عماف: دار الفكر،  .2ط . خدمات المعمكمات كتنمية المقتنيات المكتبية.عبد الحافظ، محمد سالمة - 1

139 
 مؤسسة الكراؽ، عماف: .المعمكماتاإلجراءات الفنية في المكتبات كمراكز  إبراىيـ. الك رغي، حسف صالح، عبد اهلل، - 2

 21ص. ،1999
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 أهمية المكتبة العمومية: -1-3-1

 تتجمى المكتبة العمكمية في ككنيا:  

ناء كما تقكـ بنشر التعميـ جميع شرائح المجتمع دكف استثمؤسسة ثقافية تخدـ 

 كمكافحة األمية كالتكعية العممية.

عداد القراء بذلؾ لمحياة  جعؿ المكتبة أداة لمتكعية كالتطكير الثقافي كالركحي كا 

، كما تعمؿ عمى تنمية قدرات الفرد المعرفية كصقؿ مكاىبيـ 1يالديمقراطالتعاكنية بالمجتمع 

 .كتنمية ىكياتيـ المختمفة

أدكار مف خالؿ مشاركتيـ في األنشطة التي تقكـ بيا، كما تقكـ المكتبة العمكمية ب

يديكلكجية تخدـ طبيعة النظاـ كأىدافو االجتماعي  ة كاألخالقية، كبالتالي ليا دكرأخرل ثقافية كا 

فيي تعتبر حمقة كصؿ في نقؿ التراث الثقافي  ،2في خدمة المجتمع كتحقيؽ رفاىيتو أساسي

ثقافي إلى المجتمع الذم تكجد فيو، بحيث تمعب المكتبة العمكمية دكرا رائدا في نشر الكعي ال

بيف األفراد، مف خالؿ ما تحكيو مف أكعية المعمكمات بأنكاعيا كبمختمؼ أشكاليا، كتقكـ 

بتقديـ الثقافة لممجتمع، مف خالؿ التصنيؼ كاإلعداد كالترتيب بشكؿ مندرج يتناسب مع 

                                                           
1- Bisbrouk, marie-fransoise.la bibliothèque dans la ville : construire- équipe : 
moniteur ,1984 .p27  

. ص ،1993 المدرسية كالعامة:األسس كالخدمات كاألنشطة. القاىرة: الدار المصرية. العمي، أحمد عبد اهلل. المكتبات -2
88 
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تاحة الفرصة لجميع 1المستكيات كالفئات الفكرية ، كالتصدم لممشكالت االجتماعية، الثقافية كا 

 .2المجتمع لممساىمة في حميا كذلؾ مف خالؿ الندكات كالمحاضرات فئات

 أهداف المكتبة العمومية: -1-3-2

كتربية  ،لممكتبة العمكمية أىداؼ كثيرة تتمثؿ في دعـ كرفع مستكل الحياة البشرية  

كالعمؿ عمى زيادة إسعاد اإلنساف كتفيمو بنفيو كاآلخريف  ،مفيكـ المجتمع الديمقراطي

كمف ىذا نبرز العناصر األساسية مف ىذه  .كالمجتمع كالمحيط الذم يعيش فيو كيتعايش معو

 األىداؼ التي نذكرىا كالتالي:

تسعى المكتبة العمكمية إلى المساىمة في إنجاح خطط التنمية القكمية الشاممة  هدف مهني:

تكفره مف مصادر معمكمات لالرتقاء بمستكل الكظيفة أك المينة كاإلنتاج لدل  مف خالؿ ما

 .مجتمع عمى اختالؼ كظائفيـ كمينيـأفراد ال

تيدؼ المكتبة العمكمية إلى تنمية ثقافة الشعب كتكسع مداركيـ في كافة  هدف ثقافي:

 المجاالت كالرفع مف مستكاىـ الفكرم.

ة إلى تعميـ األطفاؿ قبؿ دخكليـ المدرسة كالمشاركة في تيدؼ المكتبة العمكميهدف تعميمي: 

منيا لمرفع مف  كاإلفادةكمحك أميتيـ كما أنيا تشجع أفراد المجتمع مف ارتيادىا  ،تعمـ الكبار

كما يجب عمييا أف تدرس طبيعة المجتمع كحجـ  ،مستكاىـ العممي كالثقافي كالسياسي
                                                           

  18 ص. ،2014 جماؿ تكفيؽ. أنكاع المكتبات الحديثة. عماف: األكاديميكف لمنشر كالتكزيع. ،لعريضيا -1
:منتديات مديرية ألسبره ]عمى الخط[. متاح عمى: خدماتيا. في: مكقع -السكرقي. تعريؼ المكتبة العامة أىدافيا-2
<http://sbrh.ahlamontada.net> :(21/03/2017)تاريخ اإلطالع 
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كتييئة مستمزمات برامجيا في التكعية كالتعميـ كتنسيؽ اإلمكانيات المادية كالبشرية المتاحة 

 خدماتيا مع المؤسسات األخرل ذات العالقة.

ستمتاع ضاء األكقات كالترفيو مف خالؿ االتساعد المكتبة العمكمية عمى ق هدف ترفيهي:

 .االنترنتبالقراءة كالمطالعة كاألنشطة كما تتيح البحث عمى شبكة 

ار كالمعمكمات بيف أفراد المجتمع مف أجؿ كالعمكمية إلى نشر األفتيدؼ المكتبة هدف النشر: 

 1إرساء المبادئ الحميدة كاألخالؽ كالعادات الصحيحة.

بما يجرم عمى المستكيات المحمية  كالمؤسساتتكعية األفراد كالجماعات هدف اإلعالم: 

مدادىـ ،كالعالمية كاإلقميمية في مختمؼ المجاالت  ةكالمكثكقبالبيانات كالمعمكمات الدقيقة  كا 

 الكطف كالمكاطف. كتطمعاتالمرتبطة باىتمامات، كاحتياجات، 

بيف أفراد المجتمع  االجتماعيةتسعى المكتبة العمكمية إلى دعـ العالقات : اجتماعيهدف 

 المحمي عف طريؽ المساىمة في إيجاد فرص لمقاء كالنقاش التي تتيحيا أنشطتيا المختمفة.

عمكمية كغيرىا مف مؤسسات المعمكمات أىداؼ عامة، كالتربية كالتعميـ كاإلعالـ كلممكتبة ال

كىذه األىداؼ  ،كالتثقيؼ، كاإلسياـ في حفظ التراث الكطني، كغيرىا مف األىداؼ العامة

تعمـ الكبار كاألىداؼ الكبيرة كالتنمية الشاممة كالمستدامة  المحددة كعممية محك األمية أك

 أىدافيامى رسالتيا بشكؿ كاضح بحيث تنص المكتبات العمكمية عمى كغيرىا، كما تنص ع

                                                           
دار الكفاء لدنيا  القاىرة:. نجالء. المكتبات اإللكتركنية كالرقمية كآثارىا الثقافي في المجتمع م،عبد الفتاح طو عشر  -1

  17 -16 ص. ،2014 ،الطباعة كالنشر
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كيشير ىذا عمى أف لممكتبة العمكمية أىداؼ كثيرة كلكي تحقؽ ىذه  ،1كغاياتيا بشتى الكسائؿ

 يمي: األىداؼ ينبغي عمييا أف تسعى إلى تحقيؽ ما

جميع مصادر المعمكمات المتكفرة بيا بالمجاف لجميع مف يرغبكف في اإلطالع  إتاحة -1

 .كاطف أك سمطات سياسية أك دينيةمعمى ما بيا مف مصادر دكف أف يتعرضكا ل

أف تكفر المكتبة اإلمكانيات كالخدمات لمبحث الحر كالثقافة الذاتية كذلؾ لمساعدة القارئ  -2

 كرغباتو كميكلو. الىتماماتوتبعا  عمى النمك الثقافي كالمعرفي كذلؾ

 .ار كالمعمكماتكأف تكفر المكتبة خدمات حية كمتكاممة اجتماعيا مف أجؿ نشر األف -3

ألف المكتبة تعمؿ عمى تكسيع أفؽ الطالب  ؛المعاكنة في تحقيؽ التعميـ الرسمي المدرسي -4

 .2بالمكتبة تقبؿلممسالعمؿ كالبحث  ىتشجيع عماللفيمو لممكضكعات الدراسية عف طريؽ 

 منح فرص لمثقافة الذاتية المستمرة لمجميكر دكف مقابؿ كبدكف أم حكاجز. -5

 .3بيف أفراد المجتمع االجتماعيةتشجيع التعميـ لمكبار كالصغار مما يدعـ العالقات  -6

 آخر.ك تحقيؽ تكافؤ الفرص بيف المكاطنيف عامة دكف أم تمييز بيف مكاطف  -7

                                                           
الحديثة في  االتجاىاتمجمة  .العامة في تنمية الكعي المعمكماتاليياللي، محمد مجاىد بف يكسؼ. دكر المكتبة  -1

  41. ص.27،ع.14، المجمد2007، المكتبات كالمعمكمات
ا الطباعة السعيد، مبركؾ إبراىيـ. تدريب كتنمية المكارد البشرية بالمكتبات كمرافؽ المعمكمات. القاىرة: دار الكفاء لدني -2

 13. ص ،2012ر، كالنش
كـك دار ايبس.. القاىرة: االنترنتتقنياتيا الحديثة في ضكء  ،خدمتيا ،عباس، طارؽ محمكد. المكتبات العامة: تنظيميا -3
 25. ص ،2002،
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 .1كالتربكية كاالجتماعيةتدعيـ النشاطات العممية  -8

غرس عادة القراءة لدل المكاطنيف مف خالؿ تقديـ مختمؼ الخدمات كاألكعية التي  -9

 .2كرغباتيـ العامة كالخاصة أذكاقيـترضي 

 خصائص المكتبة العمومية: -1-4

كالتي نذكرىا  ،المكتباتتتميز المكتبة العمكمية بأربعة خصائص تميزىا عف سائر أنكاع   

 عمى النحك التالي :

كدرجات  أعمارىـألنيا تفتح أبكابيا لجميع القراء دكف تمييز عمى اختالؼ  ؛فيي عامة -1

إذ ىك حؽ  ،الفكر لديمقراطيةكىي مف ىذه الزاكية رمز حي  ،تعميميـ كألكانيـ كجنسيـ

 .3مجميعل

تضـ كمنا مف مكاد نقؿ المعرفة البشرية في جميع العمـك كالمعارؼ مف  ألنيا ؛ىي عامة -2

ا  اجتماعيةديانات إلى عمـك  إلى عمـك بحتة ....... كغير ذلؾ، ليس كتُبنا فقط إنما أيضن

 ممية.يدكريات كمكاد سمعية بصرية كمصغرات ف

                                                           
كالية سكيكدة : المكتبة العامة لبمدية الزاحي، سمية.المكتبات العامة في الجزائر بيف النظريات العممية كمعطيات الكاقع -1

 38. ص ،2006قسنطينة،  .عمـ المكتباتفي  ماجستيررسالة  نمكذجا.
 ص. ،1993العمي، محمد عبداهلل. المكتبات المدرسية كالعامة: األسس كالخدمات كاألنشطة. القاىرة: الدار المصرية، -2

93   
  47ص. ،2011كالتكزيع،المدادحة، أحمد نافع. أنكاع المكتبات. عماف: دار المسيرة لمنشر  -3
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كلة حؽ لكؿ مكاطف ىي عامة ألنيا تقدـ ىذا كمو بالمجاف كدكف أيف مقابؿ ألنيا تتبع الد -3

ا  .1كسائر الخدمات، كىي ال تترؾ القارئ يسعى إلييا فحسب بؿ تسعى إليو أيضن

كراه عمى الدخكؿ إلييا عمى كليس ثمة إ ارتيادىاألنيا ال تجبر أحدا عمى  ؛ىي عامة -4

، فارتياد المكتبات الجامعية مكتبات الكميات أك نصادفو في المكتبات المدرسية أك الذم النحك

 .2المكتبة العمكمية يخضع لرغبة الشخص في تثقيؼ نفسو

  :عوامل نجاح المكتبة العمومية-2

ىناؾ عدة عكامؿ تساىـ في نجاح المكتبة العمكمية كتحقيؽ أىدافيا مف بينيا مبنى  

مكاف لمتعميـ كالبحث كالحياة بصفة عامة، حيث يمعب مبنى المكتبة الذم يعرؼ عمى أنو 

كمكقعيا كتصميميا أدكارا جكىرية في استقطاب الجميكر كتكفير البحث العممي  ةالمكتب

تيـ كتمبية رغباتيـ كتقديـ كما أف تحديد فئات المستفيديف منيا كدراسة احتياجا كالترفييي لو،

 خدماتيا لمستفيدييا بشكؿ جيد يعد عامؿ نجاح المكتبة.

 

 

  

                                                           
 ،2014القاىرة: دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، نجالء.التقنيات الحديثة كآثارىا في المكتبات. ،عبد الفتاح طو عشرم -1

 100ص. 
. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 3إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات. ط .إسماعيل، وائل مختار -2

  342ص.  ،3133والطباعة،



 انفصم األول:                                                           انمطانعة وانمكتبة انعمومية
 

42 
 

 مبنى المكتبة العمومية ومقوماتها: 1-2-

 مبنى المكتبة العمومية: -2-1-1

يؤدم المبنى كجكد التصميـ كالمكقع المناسب دكرا ىاما في تحقيؽ أىداؼ المكتبة   

 . 1ركادىا العمكمية كنجاح خدماتيا كأنشطتيا المتنكعة في خدمة

يسيؿ لمناس الكصكؿ إليو يجب أف تككف المكتبة في مكقع متكسط معركؼ لمجميع ك : الموقع

 26المؤرخ في  383-08د كرد في المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ كق .دكف مشقة

إذا تعذر ذلؾ، فال بأس إذا  في حالة ماك  ،أف مكقع المكتبة يككف بمركز كالية 2008نكفمبر 

أك تضـ مؤسسات  في مدينة مف مدف الكالية، ذات إمكانية عالية مف حيث المقركئية تكاجدت

كبما أف مكقع المكتبة يمعب دكرنا حيكينا في تحقيؽ كظائفيا  ،2ثقافية أك تربكية أك جامعية

كنجاحيا كاستمراريتيا، فيك يعتبر األساس األكؿ لتحقيؽ أىدافيا المسطرة، فمف الضركرم أف 

كالتي  يخضع مكقع المكتبة العمكمية لمعايير كمكاصفات يجب أف يتسـ بيا مبنى المكتبة

 نذكرىا عمى النحك التالي:

                                                           
. المكتبات النكعية الكطنية الجامعية، المتخصصة، العامة، المدرسية. عماف:  -1 عميكم، محمد عكده، المالكي، مجبؿ الـز

  134، ص. 2006مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، 
 مكظفيفبالالمتضمف القانكف األساسي الخاص  2008نكفمبر  26الصادر بتاريخ  383-08المرسـك التنفيذم رقـ  -2

 . 10المنتميف لألسالؾ الخاصة بالثقافة، ص. 
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سيكلة الكصكؿ إلى المكقع مف طرؼ جميع الفئات سكاء األطفاؿ، كبار السف  -1

دقيقة سيرا عمى األقداـ كال تتجاكز  ةعشر  تزيد عف خمس كالمعكقيف، بحيث تككف المسافة ال

  .²كـ 1.5

  .األطفاؿ كالنساءيككف المكقع معزكال، مما يحكؿ دكف اإلقباؿ عميو مف طرؼ  أف ال -1

  .دقيقة 30أف تتكفر فركع لممكتبة، بحيث ال تتعدل فترة السفر لمكصؿ لمبنى المكتبة  -2

  .أف تتكفر المكحات اإلرشادية الدالة عمى مكقع المكتبة -3

ديف مع يأف تتكفر عمى مساحات خضراء، حتى يككف ىناؾ جك مالئـ كمريح لممستف -4

  .كجكد حاضرات السيارات

 .دا عف مصادر الخطر كيتسـ باليدكءالمكتبة بعيأف يككف مكقع  -5

أف تككف المكتبة معزكلة عف المباني كاألماكف المشغكلة بعشر أمتار مف جميع  -6

  .نكاحييا

 .1أف يككف مكقع المكتبة قريبا مف شبكة المكاصالت العامة -7

 

                                                           
قمكح، نجية، سمية الزاجي، خديجة بكخالفة. المعيار العربي المكحد لممكتبات العامة. مراجعة: أحمد العربي، بكدية  -1

 49، 48ص.  ،2013 بسيكني،
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، 1كترتبط مع البيئة المحيطة األخرلمات ينفرد بيا عف األنكاع يتسـ بس: تصميم مبنى المكتبة

تحقيؽ ىذه الخاصية  كليذا السبب يدرج في متطمباتيا األكلى نمط تصميـ يخصيا، فمف أجؿ

 يا التأكد في بادئ األمر مف المعطيات التالية عند كضع التصميـ:ئرض قبؿ بناتيف

 يعكس ىذا التصميـ احتياجات المجتمع الذم تخدمو. 

 النمط السائد في البيئةتكامؿ مع أف يككف نمطيا ي. 

 متو لكظائؼ المكتبةءجكدة التصميـ مع مال. 

 بكجكدىا ليذا  المجتمع اىتماـت لف تجذب المستفيد إال إذا أثار  : فالمكتبةالّتصميـ جاذبية 

األخيرة تستغني عف تصميميا الكالسيكي المرتكز عمى  اآلكنةالسبب أصبحت المكتبات في 

  .الشكؿ المستطيؿ نحك تصميمات عصرية بأشكاؿ ىندسية مختمفة أكثر حداثة كأكثر جاذبية

  سعة المكاف، كىنا نجد أف جميع المعايير الخاصة بيذا النكع مف المكتبات تتفؽ عمى أف 

  .ىناؾ عالقة طردية بيف عدد السكاف كمساحة المبنى

  كالتكسع الخارجي الناتج عف المركنة الداخميإمكانية التعديؿ.  

  تقؿ عف ثالث  كمقاكمة لمحريؽ لمدة ال لالستعماؿبناء المكتبة مف مكاد غير قابمة 

 .2ساعات 

                                                           
 37، ص.2001الدار المصرية المبنانية، عبد اليادم، محمد فتحي، جمعة، نبيمة خميفة. المكتبات العامة. القاىرة:  -1
نية بمكتبة مكالم اكفاء، عباد. المكتبة الرئيسية لممطالعة العمكمية الجزائرية كتنمية المقركئية لدل األطفاؿ : دراسة ميد -2

 57، 56ص.  ،2016 ،: جامعة عبد الحميد بف باديسمذكرة ماستر في عمـ المكتبات. مستغانـ .بمحميسي ػ مستغانـ
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 فأم تقصير في أحدىا سكؼ  ،أف تككف اإلضاءة الطبيعية كالصناعية متكفرة بشكؿ جيد 

كيعرض المطبكعات كالمكاد األخرل لمتمؼ مف جانب يؤثر عمى راحة القارئ مف جانب 

 .1آخر

 :ي تحتكييا المكتبة العمكمية نذكركمف بيف أىـ األقساـ الرئيسية الت

 ت يتناسب مع حجـ المكتبة كاحتياجا: يككف تصميميا كاختياره قاعة المطالعة

 .المستفيديف

  مخازف الكتب كالمكاد المكتبية األخرل: يأخذ المخزف مساحة كاسعة تستكعب حجـ 

 .الرصيد الكثائقي الحالي كالمحتمؿ

  المساحة المخصصة ليا فمف المفترض أف تككف المكاتب إما فردية المكظفيفغرؼ : 

  .متر مربع لمتخصص الكاحد 15إلى 10جماعية كىنا ينبغي حساب مابيف مكاتب أك 

 كالتكجيو التي تعد محطة تكجيو كاستقباؿ  االستعالمات: ىك مقر تكاجد مصمحة البيك 

 .لممستفيديف

  ،قاعة مخصصة لخدمة األطفاؿ: يجب أف تككف تتكافؽ مع متطمبات كذكؽ ىذه الفئة 

                                                           
 74، ص. 2006مات. عماف: دار صفاء، دياب، مفتاح محمد. مكتبات األطفاؿ في عصر المعمك  -1
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كىذا فيما يخص ناحية الشكؿ كالتنظيـ كاإلضاءة كالتأثيث كحتى فيما يخص قاعة 

 .1االنترنتالمحاضرات كالندكات كفضاءات 

 :مقومات المكتبة العمومية-2-1-2

كظائفيا عمى  تؤدمالبد أف تتكفر المكتبة العمكمية عمى مقكمات أساسية تستطيع أف  

 يمي:  أكمؿ كجو، كمف بيف ىذه المقكمات نذكر ما

 كاإلشراؼ عمى المكتبة كتدريبيـ ، المكظفيف الذيف يقكمكف باإلدارةاألمناء ك  إعداد -1

اإلدارية كالتنظيـ الفني  اإلجراءاتعمى أساسيات العمؿ في المكتبة التي تتمثؿ في 

 الببميكغرافي كاألنشطة كالخدمات.

 لجميع العامميف بالمكتبة عمى استخداـ شبكات المعمكمات. تدريبيةإعداد دكرات  -2

 كالخدمات المتطكرة. األنشطةلالستفادة مف خدماتيا في 

      لباحثيف عمى استخداـ التكنكلكجيالممستفيديف مف القراء كا بيةتدريكتنفيذ دكرات  إعداد -3

 الحديثة لالستفادة مف التعميـ كاالتصاؿ عف بعد بالمكتبة.

 

 

                                                           
 33وفاء، عباد. نفس المرجع.ص. 1
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 كيقـك عمى أمينات ،إعداد برامج خدمات مناسبة لألطفاؿ بتخصيص قسـ خاص ليـ4-

 .1مؤىالت لمعمؿ مع األطفاؿ نفسيا كتربكينا 

 تكفير ميزانية كافية لشراء مصادر معمكمات مطبكعة كغير المطبكعة لتمبية 5-

 احتياجات جميع الفئات مف المستفيديف.

 التكاصؿ المستمر مع المؤسسات الرسمية كغير الرسمية في المجتمع مثؿ المدارس، 6-

كمؤسسات تعميـ  ،كالمتاحؼ ،الجمعيات العمميةك ، األندية الثقافيةك الجامعات، ك  ،المعاىدك 

 انتشارالكبار كمحك األمية مف خالؿ إعداد برامج ثقافية مشتركة لتدعيـ العالقات بيدؼ 

 الخدمات المكتبية.

 :خدمات المكتبة العمومية -2-2

 تقدـ المكتبة العمكمية جممة مف الخدمات كالتي نكردىا كما يمي:

الخدمة المكتبية التي تقدميا  تمثؿ اإلعارة مرآة تنعكس مف خالليا طبيعة خدمة اإلعارة:

اـ فيي تمعب دكرا أساسيا في تنشيط االستخد ،المكتبة العمكمية ضمف خدمات القرَّاء المباشرة

الفئات دكف استثناء، كتنقسـ  كتتـ ىذه الخدمة مجاننا لكؿ، كمد خدمات المكتبة إلى خارجيا

 :إلى

                                                           
فييـ، مصطفى. المكتبة العامة كالتنمية الثقافية: االستخداـ التكنكلكجي كاساليب التطكير. القاىرة: دار الفكر العربي،  -1

 15، ص. 2006
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اعة قلمكتبة بحيث تستخدـ داخؿ حيث ال يسمح فييا بخركج بعض المكاد مف ا إعارة داخمية:

 .1المطالعة

كتتـ ىذه الخدمة نتيجة لعدة عكامؿ  ،أم يسمح فييا بخركج المكاد المكتبية إعارة خارجية:

 منيا:

رغبة بعض المستفيديف في المطالعة خارج أسكار أك ضيؽ الحيز داخؿ المكتبة، 

كما قد ال يتالءـ  تكافر الكقت الكافي لإلطالع الداخمي عمى المكاد المكتبية، عدـأك المكتبة، 

 المكتبة مع فراغ المستفيد.تكقيت 

تعتبر الخدمة المرجعية مف أىـ الخدمات العامة أك المباشرة التي تقدميا الخدمة المرجعية: 

كياتيـ في الحصكؿ كتعرؼ بأنيا عممية مساعدة القراء عمى اختالؼ مست ،المكتبات العمكمية

 .2عف طريؽ اإلرشاد كالتكضيح كاألعالـ  ُيريدكنياأك المعمكمات التي  عمى اإلنتاج الفكرم

رشادىـ نحك المكاد التي تمبي احتياجاتيـ كفؽ خدمة اإلرشاد والتوجيه:  تتمثؿ في تكجيو القراء كا 

 مستكياتيـ العممية كالثقافية كالعمرية.

تقـك عمى تقديـ المعمكمات الخاصة باىتماـ كؿ فرد مف المجتمع الذم خدمة اإلحاطة الجارية: 

تخدمو المكتبة، مف خالؿ استعراض الكثائؽ كالمصادر المختمفة المتكفرة حديثا في المكتبة 

                                                           
 23ص.  مرجع سابق.، أحمد نافع. المدادحة -1
  180، ص. 1979أحمدم، ناىد حمدم. مناىج البحث في عمـ المكتبات. جدة: دار المريخ،  -2
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بإصدار قكائـ  جديد يضاؼ إلى رصيد المكتبة مأم تشمؿ ىذه الخدمة اإلعالـ السريع بأ

 .كالعرض ريؽ لكحة اإلعالناتفية أك عف طاغر بالمكضكعات الببميك 

   تقـك ىذه الخدمة عمى تزكيد القراء بالمعمكمات التي تخص دراستيـ : االنتقائيخدمة البث 

أك بحكثيـ كفؽ الحاجة، إذ يتـ إمداد القراء بمكاد متكافرة بالمكتبة فعالن أك تكفيرىا مف خالؿ 

مبدأ التعاكف بيف المكتبات، كليذا فإف الكفاء بمتطمباتيا عمى أسس فردية يستمـز التعرؼ 

عمى سمات المستفيد لتحديد اىتماماتو كنكعية المعمكمات التي يرغب في تمقييا عف طريؽ 

 1كمتطمباتو. باىتماماتومعمكمات منتقاة كثقة الصمة بث 

ىي مف بيف الخدمات األساسية التي تقدميا المكتبات كمراكز المعمكمات خدمة التصوير: 

لممستفيديف تطبيقا لمبدأ تكفير جميع المكاد المكتبية لكؿ القراء يتـ إتاحة فرصة تصكير 

 2جع، الدكريات.المكاد التي يسمح بإعارتيا خارج المكتبة كالمرا

إف خدمات األطفاؿ تتطمب تخصيص مكتبة مستقمة، كبمدخؿ مستقؿ في خدمة األطفال: 

أغمب األحياف، كبأمينات مكتبات مدربات كمؤىالت لمتعامؿ مع األطفاؿ، كما يجب أف 

المكاد المكتبية مع ىذه الفئة مف تنمية مكاىبيـ كقدراتيـ اإلبداعية )الكتب،  تتالءـ

 األفالـ، رسـك متحركة كغيرىا(.األسطكانات، 

                                                           
1- BELLENGER,Lionel : les méthode lecture 4 .paris : P .V.F.coll . que dans. Je p3.  
مف المكتبات كمراكز المعمكمات. عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع،  النكايسو، غالب عكض. خدمات المستفيديف -2

  67، ص. 2000
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كالعامة لجميع ة كىي خدمة تنطمؽ مف مبدأ تكصيؿ الخدمة المكتبيخدمة المكتبة المتنقمة: 

أفراد المجتمع ميما كانت أماكف تكاجدىـ بكاسطة سيارة الكتب مف أجؿ خدمة القرل 

 1كالمناطؽ الريفية لرفع مستكيات التعميـ بيف السكاف.

كبير لدل  باىتماـ ىتحضتعد مف أبرز الخدمات التي بدأت دين: خدمة تدريب المستفي

، كخدمة تدريب بشكؿ عاـ كالضخمة منيا بشكؿ خاص المكتبات كمراكز المعمكمات

ت المستفيديف عمى كيفية استخداـ المصادر كالخدمات المختمفة التي تقدميا ىذه المكتبا

المكتبات كمراكز المعمكمات مف أجؿ االستخداـ  تكمراكز المعمكمات ليـ، كقد كجد

لألغراض البحثية كالتعميمية المختمفة كليذا فإف تدريب المستفيديف عمى كيفية االستخداـ 

 2يعتبر قضية ميمة لمطرفيف المستفيد كالمكتبة.

 

 

 

 

 

                                                           
 . 69المدادحة، أحمد نافع. مرجع سابؽ. ص.   -1
، 2016] د.ـ.[: دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع،  السعيد ، مبركؾ إبراىيـ. أخصائي المكتبات بيف المينة كالرسالة. -2
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 :المكتبة العمومية وتمبية احتياجات المستفيدين -2-3

 :تعريف المستفيد -2-3-1

دمة ػػػػػػػىك أم فرد يشغؿ جياز أك يستخدـ كسيمة مف الكسائؿ أك يستفيد مف خ المستفيد:

الشخص الذم يطمع عمى الكثيقة الجارية كاألرشيفية عادة في قائمة  أيضا، كىك 1معينة 

 2ا.كيسمى أيضا قارئا أك باحثن  البحث

  :تعريف احتياجات المستفيدين -2-3-2

أنيا "رغبة المستفيديف في الحصكؿ عمى معمكمات تفيده يعرفيا حشمت قاسـ عمى     

نستنتج بأف احتياجات المستفيديف ىي  أف، كمف ىذا يمكننا 3كتقضي عمى مشكمة كاجييا"

بطمبات قصد  االستحقاؽ، فيترجـ ىذا المعرفيةعبارة عف غياب المعمكمة التي تمبي رغباتيـ 

 التي يكاجييا. إشباع ىذا النقص كتحقيؽ أىدافو كحؿ ىذه المشكمة

 :تحديد فئات المستفيدين من المكتبة العمومية -2-3-3

ىناؾ فئات عديدة مف المستفيديف الذيف يترددكف عمى المكتبة العمكمية كىذا بحكـ 

كفي ىذا الصدد يمكف حصر فئات المستفيديف عمى النحك ، كأرصدتياعمكمية خدماتيا 

 التالي:
                                                           

. المعجـ المكسكعي لمصطمحات المكتبات كالمعمكمات كالحاسبات. الرياض: حسب اهلل ،أحمد محمد، السيدالشامي،  -1
 238ص. .3مج.، 2001دار المريخ، 

. القاىرة : 2سمكل، ميالد يكسؼ. قامكس مصطمحات الكثائؽ كاألرشيؼ كالمعمكمات. إنجميزم ػ فرنسي ػ عربي. ط -2
 124. ، ص2007المصرية المبنانية، الدار 

 431، ص. 1984حشمت، قاسـ. خدمات المعمكمات: مقكماتيا كأشكاليا. القاىرة: دار غريب لمطباعة،  -3
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تشمؿ جميع أفراد المجتمع، كما تشمؿ بعض ىذه الفئة عريضة : الجمهور العام-أ

كترتكز احتياجات ىذه الفئة  ،المتخصصيف في العمكـ التطبيقية كالنظرية كالباحثيف العممييف

في الحصكؿ عمى المعمكمات التي تتعمؽ بأمكر الحياة العادية مثؿ تحسيف السمكؾ أك التغمب 

القدكة مف خالؿ قراءة سير  عمى أعباء الحياة المنزلية أك البحث عف حياة أفضؿ عف

 .1العظماء

 المعمكمات الترفييية: كىي المعمكمات الالزمة لتمبية حاجة القارئ كاستثمار أكقات الفراغ.

 .لمتطمبات التعميمية لمرحمة معينة: كىي الالزمة لتمبية االمعمكمات التعميمية

في جميع مجاالت المعرفة، كتقـك ىذه الفئة بإجراء البحكث األساسية الباحثون العمميون:  -ب

 :ـ حاجاتيـ إلى المعمكمات كما يميكىؤالء تنقس

 التصفح السريع لإلنتاج الفكرم.   -1

 المعمكمات  كمف ثـ اإلسياـ في تدفؽ ،عمى اإلنتاج الفكرم المتكافر في المكتبة االعتماد -2

 بما ينتجكف مف أفكار.

                                                           
 556ص.  ،1993 القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، .2طقاسـ. المكتبة كالبحث. حشمت، -1
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كىـ العاممكف في جميع المجاالت المينية كاألطباء كالميندسكف كالمعمميف المهنيون:  -ج

المحددة كالتي يمكف  االستفساراتكالباحثيف ....كحاجاتيـ إلى المعمكمات تتسـ بتكجيو 

 1اإلجابة عمييا مف خالؿ مصادر المعمكمات.

سسات التعميمية ىـ الذيف يتكلكف اإلدارة في الشركات كالمؤ المديرون وأمناء المكتبة:  -د

عف التخطيط كاتخاذ القرارات، تتسـ حاجاتيـ  المسئكلكفكالتجارية كالمصالح الحككمية، كىـ 

 إلى المعمكمات مف المكتبة العمكمية بإعداد الحقائؽ كالبيانات مف مصادر المعمكمات. 

رشاد لبناء األطفال:  -ه الجكانب النفسية تعتبر المكتبة العمكمية بالنسبة لمطفؿ مركز تكجيو كا 

 عمى الذات. كاالعتمادكبذلؾ تييؤه لتحمؿ المسؤكلية  ،كاالجتماعية كالخمقية لديو

تسعى بعض المكتبات العمكمية إلى إعداد برامج تعميمية تناسب األميون وكبار السن:  -و

 رات كخبرات، إذايحتاجكنو مف معمكمات كمي الكبار كالذيف لـ يكممكا تعميميـ، فتقدـ ليـ ما

تـ تنفيذ برامج تعميـ الكبار في المكتبات العمكمية فسكؼ تنيي لدييـ الميكؿ القرائية مف أجؿ 

 2كتثبيت القدرات كالميارات. اكتساب

 :نوعية احتياجات المستفيدين -2-3-4

ىي االحتياجات التي يطمبيا المستفيد مف المكتبة كبشكؿ مباشر ألنو  االحتياجات المعمنة:_1

تاحتيا لو.مقتنع بأف   المكتبة قادرة عمى تكفيرىا كا 

                                                           
 556ص. نفس المرجع.قاسـ. المكتبة كالبحث.  حشمت، -1
 51ص. سابؽ.  مرجعفييـ، مصطفى.  -2
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تي يرغب المستفيد أف يحصؿ عمييا، كىي االحتياجات الفعمية الاالحتياجات الكامنة: _2

بحيث أف معظـ الدراسات التي أجريت في مجاؿ دراسات المستفيد لـ تكف ترتكز عمى 

نما عمى أنماط طمبيـ مف خدمات كمصادر  المعمكمات، كأنماط احتياجات المستفيديف كا 

 1متكفر أماميـ في المكتبة. ىك الطمب ىذه ستككف قاصرة عمى ما

 :دراسة احتياجات المستفيدين -2-3-5

لتركيز عمى تمبية احتياجات االمكتبة العمكمية  الىتماماتمف أبرز السمات المميزة 

متكفرة المعمكمات الالمستفيديف مف المعمكمات التي يرغبكف في الحصكؿ عمييا مف مصادر 

المستفيديف كالكقكؼ عمى  احتياجاتبدارسة  االىتماـا كاف نبالمكتبة العمكمية، كمف ى

دارة المكتبة  احتياجاتيـ المعرفية، ألف التعرؼ عمييا عنصر أساسي في تنظيـ كا 

العمكمية،....كلكي تككف المكتبة قادرة عمى تبرير كجكدىا، فينبغي أف تككف قادرة عمى 

االستجابة الكاممة لجميع فئات المستفيديف، كيرتكز القائمكف عمى تنفيذ برامج خدمات  تحقيؽ

المعمكمات في المكتبة العمكمية عمى تقديـ خدمات تمبي احتياجات جميع فئات المستفيديف 

 المستخدميف ألنيا تجيب عمى األسئمة التالية:فئات كما يتـ التركيز عمى دراسة 

 التي تحتاجيا فئة مف فئات المستفيديف؟ نكعية المعمكمات ما -1

 لماذا تحتاج كؿ فئة إلى المعمكمات التي تخصيا؟ -2

                                                           
عمـ في دكتكره  رسالة بطكش، كماؿ. سمكؾ الباحثيف حياؿ المعمكمات العممية كالتقنية داخؿ المكتبة الجامعية الجزائرية. -1

 101، ص. 2003المكتبات :قسنطينة: جامعة منتكرم، 
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 ىي مصادر المعمكمات التي يمكف الحصكؿ منيا عمى المعمكمات؟ ما -3

يتحقؽ التطكر المنشكد في مستكل أداء المكتبة العمكمية إال في ضكء معرفة ال كلذا    

كيتـ التعرؼ عمى فئات المستفيديف كاحتياجاتيـ  ،كماتاحتياجات المستفيديف مف المعم

، كالتي تستيدؼ الكصكؿ إلى إجابات عمى األسئمة معرفية عف طريؽ دراسة المستفيديفال

 الثالثة الكاردة أعاله، كما أف دراسة المستفيديف تستيدؼ الكصكؿ إلى األغراض التالية:

  ارتيادىـ لممكتبة في المستقبؿتحديد فئات المستفيديف الحالييف كالمتكقع. 

 .1التعرؼ عمى مدل خبرة المستفيديف كمياراتيـ في تناكؿ المعمكمات كاإلفادة منيا  

 تحديد احتياجات المستفيديف مف المعمكمات كرصد التغييرات. 

  قياس مدل كفاءة المكتبة العمكمية كقدرتيا عمى تمبية احتياجات المستفيديف مف 

  .ليـالخدمات التي تقدميا 

 :دور المكتبة العمومية في المجتمع -2-4

إف المكتبة العمكمية جزء حي مف حياة المجتمع كقكة ايجابية دافعة، فيي لف تحاكؿ 

كلكنيا سكؼ تساعدىـ عمى اختيار ما يعتقدكف،  ،أف تفرض عمى الناس معتقدات بالذات

كبناء  ،طالعاإلدائما كتترؾ لممستفيديف حرية  بؿ عمييا أف تفرض ،عمييا أف ال تتحيز

فيي مفتكحة لجميع مف يقصدكىا بدكف استثناء كىي مؤسسة  ،أفكارىـ كاتجاىاتيـ كمعتقداتيـ
                                                           

اسة ميدانية بمكتبة المكالم نعيمة، ليدريسي، رشيدة، قنكنة. مكتبات المطالعة العمكمية كدكرىا في خدمة القارئ: در  -1
، جامعة عبد الحميد بف باديس. مذكرة ماستر في عمـ المكتبات كالمعمكمات . مستغانـ: نمكذجا مستغانـ كالية بمحميسي
  56، ص. 2016
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الستثمار أكقات الفراغ اعيا، ثقافيا، سياسيا، كىي نكاة مجانية تنسجـ مع بيئة البمد اجتم

في إيصاؿ الثقافة  اتمعب دكرا متميز ، فيي 1كالتركيح عف النفس إضافة إلى طمب المعرفة

العامة لجميع شرائح المجتمع، بككنيا ركيزة أساسية مف ركائزه، كأداة تربكية ىامة تسيـ في 

تحضره كتقدمو، كانطالقا مف ىذه األىمية التي تحتميا المكتبة العمكمية يتكجب عمييا تكثيؼ 

ئو لمجميع كخاصة الكتب الشعبية التي البرامج التعميمية كالثقافية كنشر الكتاب كتسييؿ اقتنا

تعتبر مف أىـ الكسائؿ اإلعالمية الميمة في التثقيؼ كالتكعية الجماىيرية لغرض بناء 

كما أف المكتبات العمكمية صممت أساسا لتكفير  2الشخصية الكطنية كالقكمية المتينة،

المعرفي، حيث يمكف الفرصة ألكلئؾ الذيف يريدكف العمـ كالذيف يريدكف الرفع مف مستكاىـ 

ألف المكتبة العمكمية ىي مؤسسة ثقافية  ،لممكتبة أف تساعد ىؤالء الذيف يحبكف التغير

جامعيا، كذلؾ مف خالؿ  ـع سكاء كاف ىذا المجتمع مدرسيا أكتعميمية كترفييية تخدـ المجتم

ة تحاكؿ أف تفي فالمكتبة العمكمي3تكفيرىا المكاد المكتبية ككسائؿ المعرفة المختمفة كالمتنكعة،

كىذا مف أجؿ خدمة المستفيديف بكافة الشرائح  4بجميع المتطمبات التي تقع عمى عاتقيا،

مف أـ لخدمات ليـ سكاء مف أجؿ الثقافة كتقديـ أحسف كأبسط ا ،كتحقيؽ كؿ االحتياجات

 .فييـ أجؿ التعميـ كالبحث العممي كغرس حب المطالعة

                                                           
 09، ص. 2002فطمة قدكرة. المكتبات كالمعمكمات كالتكثيؽ. بيركت: دار النيضة العربية،  الشامي، -1
، طارؽ محمكد. مستقبؿ المكتبات العامة كالمدرسية في ضؿ العكلمة اإللكتركنية. القاىرة: المركز األصيؿ لمنشر عباس -2

 48، ص. 2003كالتكزيع، 
الحديثة في المكتبة  االتجاىاتمجمة  .كاالجتماعيةعبد اليادم، محمد فتحي. المكتبة العامة كالمراكز الثقافية  -3

 09ص.  .20ع. ،11مج 2003 ،كالمعمكمات
 42عباس، طارؽ محمكد. نفس المرجع. ص.  -4
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  :قيمة المطالعة أهميتها وأهدافها -3

تعتبر المطالعة غذاء العقؿ فيي مفتاح المعرفة كالثقافة الشاممة مف خالليا يستطيع 

الفرد مكاكبة األحداث مف حكلو، فيي مف العكامؿ األساسية التي تنمي شخصية األفراد 

كغرس  ،مف ىذا تعمؿ المكتبة العمكمية عمى الرفع مف نسبة المقركئية كانطالقاكبمكرتيا، 

 جميع شرائح المجتمع كتشجيعيـ عمييا.حب المطالعة بيف 

 :تعريف المطالعة والقراءة -3-2

 القراءة تعريف-3-2-1

 : قرءا كقراءة كقرآننا.كيقرؤقرأ تعريف القراءة لغة: 

 الكتاب: نطؽ بكمماتو.-أ

 . 1الكتاب: ألقى النظر عميو كطالعو كلـ ينطؽ بكمماتو-ب

كقد تناكؿ الكثير  ،كالعممية التي تنطمؽ منياتتعدد تعريفات القراءة تبعا لمزاكية العممية 

ؼ يكالتي أخذنا منيا بعض التعار  ،مف الباحثيف مكضكع القراءة كعممية عقمية كحاكلكا تعريفيا

 التالية:

 

 
                                                           

 296، ص. 2003مسعكد، جبراف. معجـ الرائد.]د.ـ.[: دار العمـ لممالييف،  -1
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بأنيا عممية تفاعؿ متكاممة فييا يدرؾ القارئ الكممات بالعيف ثـ يفكر "قد عرؼ تايمكر القراءة 

 1."كتجاربو كيخرج فييا بأفكار كتعميمات كتطبيقات عمميةحسب خمفيتو  بيا كيفسرىا

القراءة ىي نشاط عقمي فكرم يدخؿ فيو الكثير مف العكامؿ تيدؼ في أساسيا إلى ربط لغة 

الكتابة كمف التعريفات الشاممة لمفيـك القراءة أف القراءة نطؽ لمرمكز كفيميا، كتحميؿ ما ىك 

منو في حؿ المشكالت كاالنتفاع بو في المكاقؼ  كاإلفادة ،مكتكب كنقدية كالتفاعؿ معو

 2الحيكية كالمتعة النفسية بالمقركء.

 :تعريف المطالعة -3-2-2

تعتبر المطالعة مف أىـ كسائؿ كسب المعارؼ كالحصكؿ عمى المعمكمات بمختمؼ 

، قد تعددت صكؿ إلى مختمؼ المعارؼ اإلنسانيةأنكاعيا كما أنيا تعتبر النافذة األساسية لمك 

 عاريؼ كما يمي:تبيف مختمؼ العمماء، كندرج ىذه المفاىيميا كتنكعت 

المطالعة عممية عقمية انفعالية كاقعية تشمؿ تفسير الرمكز كالرسـك التي يتمقاىا القارئ عف 

طريؽ عينو كفيـ المعاني كالربط بيف الخبرة السابقة، كىذه المعاني ككذلؾ اإلنتاج كالنقد 

 3كؽ كحؿ المشكالت.كالحكـ كالتذ

                                                           
. 3المقركء بيف النظرية كالتطبيؽ: المدخؿ في تطكير ميارات الفيـ كالتفكير كالتعمـ. ط محمد، حبيب اهلل. القراءة كفيـ -1

  12، ص. 2009عماف: دار عمار، 
 35، ص. 3114تشجيع القراءة. الكويت: المركز اإلقليمي للطفولة واألمومة،  .الكندي، لطيفة حسين -2
الديممي، طو حسيف الكائمي، سعاد، عبدالكريـ عباس. المغة العربية مناىجيا كطرؽ تدريسيا. عماف: دار الشركؽ لمنشر  -3

 191، ص.2003كالتكزيع، 
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بأنيا أداة اتصاؿ فكرم بيف القارئ  "يعرؼ الدكتكر محمد أحمد السيد المطالعة 

كالكاتب مف خالؿ الرمكز المكتكبة، فالمطالعة عبارة عف ترجمة لمرمكز التي تراىا العيناف 

 1"ؿ.إلى أفكار كمعمكمات ليا معاني كدالالت كىذا ينتج عف قدرة الذىف عمى القياـ بيذا الفع

الزيادة في الثركة المغكية، كالفيـ كتنمية "المطالعة بأنيا  1927سنة كارؿ يكنغ كيعرؼ 

فالمطالعة عممية  2،"الرغبة في قراءة الكتب كنمك حركة العيف المنتظمة كالزيادة في التركيز

 عقمية معقدة تحتاج إلى اإلدراؾ كالتذكر ال يكتفي فييا بنطؽ الحركؼ كالكممات فقط.

كتزكيد القارئ بمختمؼ العمكـ التي يحتاجيا، كىي ال تتـ  لعة بصفة عامة كسيمة لتثقيؼالمطا

إال بالقراءة الكاعية كالمتأنية، فيي تعتمد عمى تفسير الرمكز كفيـ المعاني مف أجؿ تنمية 

بحيث أف المطالعة سمكؾ متعمـ يحتاج إلى  3الرصيد المعرفي أك مسايرة العالـ المعاصر،

فالمطالعة تجعؿ القارئ ينتقؿ مف القراءة السطحية  4كالتكجيو كالعناية كالتشجيع،الممارسة 

لمرمكز المكتكبة إلى التمعف في المحتكل كالمكضكع باعتبارىا الكسيطة األساسية الكتساب 

المعارؼ المختمفة كالحصكؿ عمى معمكمات في مصادرىا  المتنكعة كبمختمؼ أشكاليا كليذا 

ر لممطالعة يرل أنيا عبارة عف قراءة المادة المكتكبة كفيميا كالتفاعؿ نجد المفيكـ المعاص

                                                           
، نبيؿ، نّصر، عبد الرؤكؼ. المطالعة اإللكتركنية لدل الطمبة الجامعييف:دراسة ميدانية مقارنة بيف طمبة السنة دباش -1

األكلى كالثانية ماستر بقسـ عمـ المكتبات جامعة منتكرم قسنطينة. مذكرة الماستر في عمـ المكتبات. قسنطينة:جامعة 
 19،ص. 2012منتكرم، 

 98، ص. 1961مكجو الفني لمدرسي المغة العربية. القاىرة: دار المعارؼ، عبد العميـ، إبراىيـ. ال -2
  16دباش، نبيؿ، نّصر، عبد الرؤكؼ. نفس المرجع. ص.  -3 -3
 86شاىر، ذيب أبك شريخ. عمـك المكتبات. عماف: دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، ]د.ت.[، ص.  -4
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كمنو نتكصؿ إلى نتيجة جيدة كىي أنو  1معيا كاالنتفاع بالمقركء كتكظيفو عمى شكؿ سمكؾ،

 ال تككف ىناؾ مطالعة أك ثقافة ما لـ تكف ىناؾ قراءة كاعية.

 :الفرق بين المطالعة والقراءة -3-2-3

ـك المطالعة كمفيكـ الكتب نالحظ أف أصحابيا لـ يفرقكا بيف مفي بالرجكع إلى بعض

"ينبغي أف يقكـ تعميـ القراءة عمى  ستعممكا مفيـك كاحد، فيذا عبد العميـ إبراىيـ:االقراءة فقد 

أسس أربعة ىي التعرؼ عمى النطؽ كالنقد كالتفاعؿ، كحؿ المشكالت كالتصرؼ في المكاقؼ 

 2الحيكية عمى مدل المقركء

مف خالؿ المفاىيـ التي أكردناىا حكؿ المطالعة كالقراءة قد يتضح لمقراءة لمكىمة ك 

األكلى عمى أنو يكجد تشابو بيف المصطمحيف كلفؾ ىذا المبس أردنا أف نبيف أىـ الفركؽ بيف 

 المطالعة كالقراءة.

 تيدؼ القراءة إلى نمك الميارات األساسية مثؿ التعرؼ عمى الكممات كمعرفة دالالتيا

دراؾ العالقات بيف الكممات كالجمؿ كالعبارات كالقراءة جيرنا ىي صحة كسالمة  ،بدقة كا 

كاكتساب القارئ حصيمة لغكية مف المفردات كاالنتفاع بالمقركء في مكاجية المشكالت، أما 

كنقدىا كتكسيع  ،كتنمية المعمكمات كمكازنتيا ،المطالعة فتعمؿ عمى تعزيز الميارات القرائية

فادتيـ لمبحث كاإلفادة مف مصادر المعرفة غير المقركءة كتنمية  ،الب بياشغؼ الط كا 
                                                           

 بكرم. أساليب تعميـ األطفاؿ القراءة كالكتابة. عماف: دار الصفاءنايؼ، سميماف محمد الحمكز، محمد، الشناكم أمؿ ال -1
 130، ص. 2001لمنشر كالتكزيع، 

  58، ص. 1981. القاىرة: دار المعارؼ، 5عبد العميـ، إبراىيـ، المكجو الفني لمدرسي المغة العربية.ط -2
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الختالؼ بينيـ كاضح، اف ؛القدرات الكتابية كاكتسابيـ االتجاىات اإليجابية كالمثؿ العميا

فالقراءة ىي "أف نقكؿ بأف فردنا ما يعرؼ القراءة أم أنو باستطاعة ىذا الفرد أف يربط صكتا 

ف الحرؼ بالصكت الذم يناسبو، كالقراءة في ىذه الحالة يمكف أف تعرؼ بحرؼ، كأف يعبر ع

فالقراءة مكضكعاتيا نصكص شائعة قصيرة كتككف معبرة عف مكاقؼ  1عمى أنيا فؾ الرمكز،"

نسانية كتككف بمغة أدبية تمتاز بالسيكلة كاليسر خاصة  مسنكات األكلى لدينية كاجتماعية كا 

مكب مع تقدـ في األطكار الدراسية، أما مكضكعات المطالعة لمدراسة كتندرج في المغة كاألس

فتختار مف األعماؿ األدبية المحمية أك العمنية كمف المؤلفات المتعددة مف فرع المعرفة 

المختمفة كمادتيا تخاطب العقؿ كتثير التفكير، كتبني الخياؿ كترفؽ العاطفة، كما يمتاز نص 

 كف أطكؿ بكثير مف النص القرائي.أما نص المطالعة فيك ،القراءة بالقصر

كيقكؿ الدكتكر حسف شحاتة: "القراءة عممية عقمية انفعالية تشمؿ تفسير الرمكز التي 

 2يتمقاىا القارئ عف طريؽ العينيف كفيـ المعاني كاالستنتاج كالنقد...كحؿ المشكالت".

أنو يمكف الفصؿ  بالرغـ مف كؿ ىذه الفركؽ المكجكدة بيف القراءة كالمطالعة فيذا ال يعني

بينيما فيما عمميتاف عقميتاف متداخمتاف، فالقارئ ال يمكنو استيعاب عممية المطالعة إال إذا 

تمكف مف إدراؾ ماىية الحركؼ كاإلشارات التي تقع تحت ناظره كما أف عممية القراءة تسبؽ 

 المطالعة.

 :أهمية المطالعة -3-3
                                                           

 19، ص. 1999: ديكاف المطبكعات الجامعية، عمي، تعكينات. التأخر في القراءة في مرحمة التعميـ المتكسط. الجزائر -1
  128، ص. 1996المصرية المبنانية، . القاىرة: دار 3حسف. تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ. ط ،شحاتة -2
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كالمجتمع فيي تمعب دكرنا في تنمية القدرات لممطالعة أىمية بالغة في حياة الفرد 

الذىنية كالعقمية لمقارئ بحيث تعتبر عممية فكرية فعالة تمكنو مف تكسع معارفو كما تعممو 

فيي تحيطيـ بكؿ ما يدكر  ؛النقد كالتحميؿ كتكتسي أىمية كبيرة في حياة الفرد كالمجتمعات

مف خالؿ تفاعؿ جميع الفئات الت المعرفة احكليـ مف نشاطات كتطكرات في مختمؼ مج

 فيما بينيا حتى يتسنى ليـ مكاكبة حركية العصر.

 :أهمية المطالعة بالنسبة لممجتمع -3-3-1

الفكرم كالثقافي بحيث أنيا المنار الذم ك  داد العقميتعتبر المطالعة النكاة األكلى لإلع

في ككنيا تؤدم  يضيء طريؽ المجتمع نحك التقدـ، تتجسد األىمية االجتماعية لممطالعة

كظيفة االتصاؿ الذم يتبع حاجة اإلنساف في التبادؿ كالدخكؿ في عالقات مع اآلخريف 

كاالحتكاؾ بيـ كتبادؿ أفكارىـ فيما بينيـ لالستفادة مف تجاربيـ كالرفع مف مستكل األداء 

الكعي كاإلنتاج في النشاطات اليكمية كالمينية كفيـ المسائؿ االجتماعية لممطالعة فيي تثير 

االجتماعي لدل أفراد المجتمع، كتعمؽ عندىـ الرؤية الصحيحة كالفيـ السميـ لمختمؼ 

مجاالت الحياة، كبذلؾ تردعيـ عف االنحرافات فقد يككف الكثيركف ممف ال يكتسبكف 

المطالعة فريسة سيمة لؤلئؾ الذيف يركجكف لمدعايات كيعممكف عمى نشر األفكار ألألخالقية 

كمف ىنا نقكؿ بأف المطالعة ىي كسيمة إعالمية  1تحقيؽ أىدافيـ المرجكة،لبمكغ غايتيـ ك 

تعرؼ أفراد المجتمع الكاحد عمى ما يستجد في مختمؼ مجاالت المعرفة كالتي بكاسطتيا 

                                                           
 26ص.   ،1985القاىرة: دار المعارؼ،  .أثؿ، فير. تر. محمد كافي. فف المكتبات في خدمة الناشئ -1
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نستطيع االطالع عمى تجارب األمـ السابقة كالحاضرة فيي كسيمة اتصالية بيف أفراد 

 المجتمع.

 :سبة لمفردأهمية المطالعة بالن -3-3-2

تعتبر المطالعة مف أىـ كسائؿ المعرفة التي تكسب الفرد ميارات كتساىـ في تدعيـ 

شخصيتو كتطكيرىا كتبرز الجانب اإلنساني العاقؿ كالمتحضر بشرط اختيار المكاد الفكرية 

ؿ كالتركيب مف خالؿ المطالعة ينمي الفرد أسمكب التفكير السميـ كالقدرة عمى التحمي1المناسبة،

، كلممطالعة أىمية كبيرة في تنمية الخبرة غير المباشرة حيث يطمع كالربط كمف ثـ التطكر

الفرد حكلو مما يجرم مف نشاطات كتطكرات في مختمؼ مياديف المعرفة في أىـ كسائؿ 

فالمطالعة تعد مف أىـ نكافذ المعرفة  2الحصكؿ عمى المعمكمات مف مختمؼ مصادرىا،

العمـ كالمعرفة كمف خالليا يفيـ الفرد ما يجرم حكلو حتى  اإلنسانية مف خالؿ اكتساب

فيي تعتبر أداة قياس تتخذ  ،يتمكف مف السيطرة كالتفاعؿ مع التطكرات الحادثة في بيئتو

لمتعرؼ عمى مدل التقدـ كالرقي كمنو فالمطالعة ضركرية في تككيف شخصية الفرد كأسمكب 

 التفكير لديو.

بالعمـ كالمعرفة كالخير في  نسؾؤ ي ،بالمطالعة فيوكتاب كجالسو كآنسو صاحب ال

الداريف.... كخير جميس في األناـ كتاب، ليس في القكؿ أف نتحدث عف أىمية الكتاب 

                                                           
 98ص. مرجع سابؽ. إبراىيـ. عبد العميـ،  -1
. القاىرة: الدار 4عبد الشافعي. الخدمة المكتبية المدرسية: مقكماتيا تنظيميا ،أنشطتيا. ط ،حسفمدحت، كاظـ،  -2

 . 228، ص. 1993المصرية المبنانية، 
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، كتزيده معرفة كترفع العقؿ كتكسب المرء شخصية متكاممةكالمطالعة التي تساىـ في تنمية 

قؿ المعرفة كأىـ مصادرىا المطالعة مف شأنو فكما أف غذاء الجسد الطعاـ كالشراب فغذاء الع

 فالمطالعة تنير الطريؽ لمفرد مف كؿ الجكانب. 1كمصاحبة الكتاب،

  :أهمية المطالعة بالنسبة لمطفل -3-3-3

تكتسب المطالعة أىمية عظيمة بالنسبة لألطفاؿ سكاء في حياتيـ الدراسية أك الدنيكية 

باعتبارىا العنصر األساسي األكؿ الذم يترعرع فيو أك الدينية، كانطالقا مف األسرة  المختمفة

الطفؿ تستطيع أف تغرس فيو حب المطالعة في المرحمة األكلى مف حياتو، كىذا مف أجؿ 

تككيف االتجاىات العقمية السميمة إزاء التثقيؼ العاـ في ىذه المرحمة المبكرة مف حياتو ليذا 

في حياة األطفاؿ مف خالؿ تزكيدىـ بمختمؼ  تعتبر المطالعة الكسيمة التي تممؾ أىمية بالغة

العمـك كالثقافات ليككف لديو استعداد حقيقي لمكاجية الحياة فالمطالعة تعد مف الكسائؿ 

كاألساليب الميمة جدا لتنمية قدراتيـ كمعارفيـ المتنكعة كتفتح المطالعة أماـ األطفاؿ أبكاب 

 أـ  التربكيةأـ  االجتماعية أـ الثقافيةأـ  ميةثقافة سكاء مف الناحية التعميلمعمـ كالمعرفة كال

الترفييية كغيرىا أف المطالعة أمر سيؿ عبر المكتبة العمكمية مف خالؿ ما تقدمو لمتشجيع 

 عمى المطالعة.

  :أهمية المطالعة بالنسبة لمطالب -3-3-4

                                                           
 <http://www.maqalaty.com/31198.HTML>. متاح عمى: المكسكم . المطالعة.في مكقع مقالتي]عمى الخط[ -1

 (2017/03/17)الع: اإلطتاريخ 
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تحصيؿ العمـ فقد تكحدت نظرة العمماء في عصرنا الحالي  المطالعة ىي إحدل قنكات

نحك األىمية البالغة التي تكتسبيا القراءة في الكسط المدرسي، نظرا لككنيا أساس العممية 

التعميمية كالكسيمة الفعالة التي تمكف المتعمـ مف التحصيؿ كاكتساب المعرفة كالحصكؿ عمى 

المعمكمات في مختمؼ المكاد المدرسية، فالمتعمـ الناجح غالبا ما يككف قارئا جيدا ماىرا 

س صحيح، فالمطالعة ىي الكسيمة الكحيدة في اكتساب المعارؼ كالتقدـ في المستكييف كالعك

فالتجربة كالزمف أثبتا أف  ؛العممي كالثقافي، ىك تكجو القارئ نحك القراءة بدال مف التمفاز

فيي تمعب دكرا كبير كميـ  1ترسيخ المعمكمات كتقدـ العمـ ال يتـ إال عف طريؽ المطالعة،

في الحياة العممية لمطالب، فإقباؿ الطالب عمى المطالعة ضركرم لزيادة التحصيؿ الدراسي 

كالعممي عنده، كقدرتو عمى االستمرارية في التعميـ الجامعي كالعالي، تتكقؼ عمى الميارات 

يرة ترتكز عمى الطالب ىذه األخ ،التي يكتسبيا أثناء دراستو في المراحؿ التعميمية المختمفة

 كاألستاذ كبصفة خاصة المكتبة.

 :أهداف المطالعة -3-4

 تسعى المكتبة إلى تحقيؽ عدة أىداؼ التي نذكرىا كما يمي :

 .تساىـ في بناء شخصية الفرد ككتساب المعرفة 

 .إثراء الرصيد المغكم مف خالؿ اكتساب ألفاظ جمؿ، عبارات معاني 

 .المتعة كالترفيو 
                                                           

 10، ص. 2006متكلي، محمد. مدخؿ إلى رعاية الطفؿ كاألسرة. ]د.ـ.[: دار الفكر ناشركف كمزعكف،  -1
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  ات النفسية كالعقمية لمقارئ. تنمية القدر 

  متابعة تطكر المعرفة في كؿ األصعدة كالمجاالت كتكسع معارؼ الفرد بما يكتشفو مف 

 معمكمات كأفكار جديدة كتعمـ المغات.   

 .تساىـ بتزكيد الفرد بالمعمكمات كاألفكار كتحصمو بالتراث البشرم 

 .تذكؽ األدب كاستشعار مكاطف الجماؿ فيو 

  كتنمية القدرات الفكرية بالتعرؼ عمى أفكار الكبار كمكاقؼ الحياة.إثراء خبرات 

 .1ليا دكر فعاؿ في تككيف اىتمامات كميكؿ جديد لدل األطفاؿ  

  ،االستنتاج.ك التحميؿ، ك تنظيـ البحث العممي مف خالؿ القراءة كالنقد 

 .المساىمة في نشكء مجتمع مثقؼ لو مدخرات فكرية 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل األول:

                                                           
  15، ص. 2002حساف، عبابدة. تشجيع عادة القراءة لدل األطفاؿ. عماف: دار الصفاء،  -1
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انطالقا مما سبؽ نستنتج باف المكتبة العمكمية مف أىـ نظـ المعمكمات التي تمد 

المجتمع بالمعرفة كتزكده باإلحاطة الجارية لمتطكر، مف أجؿ الكصكؿ إلى أىدافيا المسطرة 

ا كالعمؿ فيي تبرز كقطب لو أبعاد في المجتمع بداية مف الخدمات التي تقدميا لمستفيديي

كتحقيؽ رغباتيـ كىذا نتيجة ، مسبقا مف أجؿ تكفير كؿ متطمباتيـيـ عمى دراسة احتياجات

لدكرىا الفعاؿ في ىذا المجتمع، فيي تعمؿ دائما عمى تثقيؼ أفراد المجتمع كتكعيتيـ فيي 

تسعى إلى تحقيؽ ما تقدـ مف أجؿ تشجيع عادة المطالعة باعتبارىا تمعب دكرا فعاؿ في حياة 

ي، ُيمكف الفرد في الرفع مف زاده المعرفي كمستكاه العممي الفرد فيي خزاف فكرم كمنشط عقم

كالثقافي كالحضارم ليذا يتـ اختيار المكقع المناسب لممكتبة العمكمية كتكفير الجك المناسب 

       السامية التي تعتبر مصدر الرقي كتحضر المجتمعات كتطكرىا.مف تأدية الرسالة 
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 تمهيد

تعتبر المكتبة العمومية مف أىـ الوسائؿ التي تساعد عمى نشر المعرفة واالرتقاء 

ـ ومجتمع ءي تعمؿ عمى تنظيـ المقر بما يتوابالمستوى الثقافي في المجتمع، ليذا في

تيا، وتوفير المستفيديف، األمر الذي يمـز المكتبة التعرؼ عمى مجتمع المستفيديف مف خدما

حسب رغبات المستفيد منيا، مف خبلؿ مصادرىا المختمفة والمتنوعة وخمؽ  طبلعاإلإمكانية 

ضاءة  وتوفرىا جو مناسب يساعد عمى القراءة والمطالعة، لما تتوفر عميو مف ىدوء وتيوية وا 

ا في خمؽ جو أساسي باعتبارىا عامبلعمى التجييزات التي تؤثر عمى الجو العاـ لممكتبة 

كما تقـو المكتبة العمومية بعدة أنشطة لجمب الرواد وتشجيعيـ عمى مبلئـ لممطالعة والعمؿ، 

لتحسيف خدماتيا مف خبلؿ مواكبتيا لمتكنولوجيا الحديثة لتيسير المطالعة، فيي تعمؿ دائما 

    طرؽ البحث لممستفيد، وتحقيؽ مطالبو بأسرع وقت وبأقؿ جيد.
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  :أنواع المطالعة-1

تعتبر المطالعة مف بيف المقومات التي تدؿ عمى تحضر المجتمع وتطوره في شتى 

 إلىمياديف الحياة، فإف الشخص إذا تعود عمى القراءة والمطالعة حتما تؤدي بو ىذه األخيرة 

خمؽ إبداعات وكتابات جديدة، والتي تساىـ بدورىا في ترقية المجتمع في جميع المستويات، 

فيناؾ مف ترتبط بالمدة المستغرقة ومنيا ما ىو  ؛مطالعة بتعدد الظروؼوقد تتعدد أنواع ال

ولـ تعد ىذه األخيرة مرتبطة بالشكؿ المطبوع فقط  ،مرتبط بالمنيج وأخرى باليدؼ أو الغرض

وىذا بفضؿ التكنولوجيا  ،حيث شيدت المواد تطورا في المضموف والشكؿ بصفة خاصة

 الحديثة مما أدى إلى تعدد وسائؿ المطالعة.

 :المطالعة من حيث المدة المستغرقة-1-1

 المطالعة العممية: -1-1-1

المطالعة العممية ىي: المطالعة المركزة التي تكوف بتمعف مما يستجيب فييا القارئ 

ويتفاعؿ معيا نتيجة لتركيزه الجيد، ويرمي إلى تحميميا بطريقة سميمة وبياف  ،لمادة الكتاب

أفكارىا وأىدافيا، وقد يدخؿ في حوار إيجابي معيا مف أجؿ تحقيؽ غاية مف اكتساب ما 

، وألىميتيا 1يرمي إليو، وىذا النوع مف المطالعة ىو الطريؽ الصحيح لمبناء العممي والمعرفي

ألف  ؛وىذا كذلؾ يعود إلى عامؿ التكرار والقراءة مع التمعف والتركيزفي تثبيت المعمومات، 

                                                           
 عمى: في: موقع طريؽ اإلسبلـ ]عمى الخط[. متاح  .مف أفاؽ القراءة الصوياف، عبد الرحمف. -1

<http://www.google.dz/url?source=t&source=web&rct=j&url=/amp/ar.islamway.net/amp/artic
el/1327>  )  18/03/2017 طبلعاإلتاريخ( 
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مف تكرار طويؿ، وألىمية الكتاب المقروء قد يرى القارئ  تالذكريات الراسخة ىي التي استفاد

والكتساب معمومات  ،إعادة قراءتو عدة مرات لترسيخ المكتسبات العممية التي تحصؿ عمييا

 1ترسيخيا في الوىمة األولى مف القراءة. أخرى ربما لـ يكف مف السيؿ

 :التصفحيةالمطالعة  -1-1-2

عمى مادة  باإلطبلعالمطالعة التصفحية ىي: المطالعة التي يكتفي منيا القارئ 

وفصولو ومنيج المؤلؼ  أبوابوالكتاب وموضوعاتو الرئيسية والميمة، مف خبلؿ التعرؼ عمى 

وطريقة عرضو، وىذه الطريقة تصمح أف تكوف مقدمة لممطالعة وبعدىا يقرر القارئ جدوى 

واالكتفاء بذلؾ لتكويف معارؼ ومعمومات  ،إعادة قراءة الكتاب أو االكتفاء بالتصفح السريع

ركيز الجيد والت ،ألف المعمومات تترسخ بالتكرار الطويؿ ؛ولكنو ال يبني عمما راسخا ،عامة

 عند القراءة. 

 :المطالعة من حيث الغرض -1-2

 :المطالعة التثقيفية -1-2-1

واكتساب معارؼ ومعمومات جديدة  ،يطالع القارئ مف أجؿ تحسيف المستوى الثقافي

 ،وخبرات مختمفة، وىذا بدافع شخصي لبلتصاؿ بمصادر المعمومات العامة لبلستفادة منيا

المجاالت  عمى المعمومات األساسية في مختمؼ واإلطبلع ،والتعرؼ عمى األحداث الجارية

وىذا نتيجة لممطالعة  ،لمسايرة الحياة بشكؿ يتماشى مع طبيعة المجتمع ميما كانت ثقافتو
                                                           

  15، ص. 1996بوساحة، حسيف. المطالعة في المدارس االبتدائية. الجزائر: دار الحضارة،  -1
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وتساعده عمى إثراء فكره  ،عمى الثقافات األخرى، فالمطالعة تساىـ في تكويف شخصية الفرد

 نية.وقدراتو الذى

 :المطالعة الترفيهية -1-2-2

اليدؼ مف المطالعة الترفييية قضاء وقت الفراغ في شيء مفيد مف أجؿ تنمية 

بحيث يخمو ىذا النوع مف التعمؽ أثناء 1القدرات والمواىب واليويات الموجودة لدييـ،

مف المطالعة، أي أف الفرد ال يستعمؿ قدراتو الفكرية بشكؿ مكثؼ حيث يعتمد ىذا النوع 

القراءة عمى مواد ذات األسموب السيؿ والواضح والمباشر مما يمكف القارئ مف سيولة الفيـ 

كتب التراجـ، و وتتمثؿ مواده القرائية في الروايات،  ،وسرعة االستيعاب دوف بذؿ جيد

أي أف ىذه المطالعة نشاط تمقائي يقوـ بو القارئ  2القصص...إلخ ،و مجبلت عامة، وال

فيي تعود عميو  ،فيو يطالع مف أجؿ االسترخاء والتسمية ،عميو امجبر  بمحض إرادتو ليس

لديو، وىي تتيح لمقارئ االستمتاع بما  واإلطبلعبالنفع والفائدة فشبل عف تنمية حب القراءة 

وتنمي  ،يقرأ ولو مطمؽ الحرية في اختيار ما يوافؽ ميولو منيا ولرغبتو وتزوده بالمتعة الذىنية

 .3ماؿ والتذوؽ األدبي والفني إذا كانت شكبل مف األشكاؿ األدبية الجيدةلديو اإلحساس بالج

 

 
                                                           

  255، ص. 1995: المكتبة األكاديمية، القاىرة .2طخميفة، شعباف عبد العزيز. التربية المكتبية في المدرسة العربية. -1
 37، 38ص. مرجع سابؽ. حشمت، قاسـ . المكتبة والبحث.  -2
 159، ص. 1983عبد اليادي، محمد فتحي، مكتبة األطفاؿ. القاىرة: مكتبة غريب،  -3
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 :المطالعة لمفهم والنقد -1-2-3

ىذه األخيرة تيتـ بتتبع الموضوع والتقاط المعمومات في نفس الوقت، ويشمؿ ىذا 

بمتطمبات الحياة وسبؿ مواجيتيا  واإلسياـالتفقو في الديف، أغراض النمط مف المطالعة 

باإلضافة إلى استيعاب الحقائؽ، كما  قؼ،واالتجاىات والموا األفكاركذلؾ مف استيعاب 

ولكي تتـ ىذه المطالعة  ،تسمح بمراجعة ما يتـ تحصيمو واستيعابو واستظيار الحقائؽ والعبر

 إلىف بداية النص عمى أكمؿ وجو يستمـز مف القارئ تتبع النص المكتوب بقراءة واعية م

الستيعاب المعمومات، فيذا النمط يتيح مجاال فصيحا الستعماؿ نيايتو بتمعف وتركيز دقيؽ 

ولمترفيو والمطمعة لمتعرؼ عمى  ،المطالعة لمتسمية ؛العقؿ، عمما بأنو يجمع بيف غرضيف

 اومف بيني مف حيث المستوى المعرفي، األشخاصفالقراءات تختمؼ حسب  ؛الحقائؽ

حداث وذلؾ بيدؼ متابعة إ الشخص، وبالقراءات التي تتفاوت حسب نوع العمؿ الذي يقـو 

ألنو  ؛ويعتبر ىذا النوع ىو األرقى واألىـ ،1التطورات في المجاؿ الذي يعمؿ بو الشخص

يعتمد عمى توفر كؿ مف عمميتي الفيـ والتقدير، ىذا النوع يمكف الباحث مف معرفة نقاط 

 فيي ذلؾ الدافع الرئيسي لمعمـو نحو التقدـ. ،لبحثالضعؼ والقوة في ا

 :المطالعة لمتعرف عمى الحقائق -1-2-4

المطالعة ألجؿ البحث عف الحقائؽ ومعمومات معنية عادة ما تكوف مرتبطة بالبحث عف     

 إليجادوتتطمب سرعة تصفح السطور والصفحات بالعيف  ،جواب سؤاؿ أو إشكاؿ معيف

                                                           
 254 -252خميفة، شعباف عبد العزيز. نفس المرجع. ص.  -1
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باستعماؿ الكتب المرجعية  ايكوف ىذا النوع مف المطالعة مرتبط ، وعادة ما1المعمومات

حيث يتصفح  اكالقواميس التي تتبع ترتيبا معينا، وقد يكوف ىجائيا أو موضوعيا أو تاريخي

الترتيب المستعمؿ إلى أف يصؿ إلى المعمومة التي  تباعبإالقارئ كؿ البيانات بشكؿ سريع 

 يبحث عنيا.

 المنهجحيث  المطالعة من -1-3

 :المطالعة الموجهة -1-3-1

مف التعميـ أي أف المطالعة الموجية  االبتدائيةيتـ ىذا النوع مف المطالعة في المرحمة 

الدراسية عف طريؽ  المقرراتىي التي تتصؿ بالمناىج الدراسية لخدمتيا، وىذا لخدمة 

 ،2عمى المصادر األخرى المتنوعة التي تعالج مف قريب أو مف بعيد مواد المنيج طبلعاإل

يزاؿ بحاجة كبيرة لمعرفة الكتب المفيدة وطرؽ االنتفاع بيا، والتي تكثؼ في  ألف التمميذ ال

الطور األوؿ أكثر مف الطور الثاني، وليذا تيدؼ إلى توجيو التبلميذ إلى اختيار الوثيقة 

الخاصة  وإمكانياتعمى  باالعتمادتيا حتى يكتسب كؿ منيـ القدرة عمى الفيـ المناسبة وقراء

حتفظ بو في منيجو في الدراسة والنقد، وتعتبر مف بيف الطرؽ التي تساعد المتعمـ عمى اوما 

 أف يتماشى مع العصر المعاصر.

                                                           
 27سابؽ. ص.  حشمت، قاسـ. المكتبة والبحث. مرجع -1
 245ص. مرجع سابؽ. كاظـ، عبد الشافي، حسف.  ،مدحت -2
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وتشجيعيـ  ،المتعمميف بالمطالعة والقراءة اىتماـأف يثير  عمى ومف واجب المشرؼ

ذا كاف المشرؼ محبا لمقراءة فإنو ينقؿ ذلؾ لتبلميذه عف طريؽ الدخوؿ معيـ  عمييا، وا 

عمى كتب أو مقاالت خاصة تتصؿ بمشكمة  باإلطبلعبمناقشات عممية أو بأف يوجييـ 

التبلميذ  استجابةتعميمية يراد حميا، وسوؼ يجد المشرؼ نفسو أماـ نوعيات مختمفة في مدى 

مف خبلؿ  ،1وىنا تظير ميارات المعمـ في تحفيز الطمبة عمى المطالعة ،لعةلدعوة المطا

مف  مدى فيميـ لو وقدرتيـ عمى التحميؿ والنقد، و يةجإقباؿ الطمبة عمى إنجاز المطموب مف 

،"فالمطالعة الموجية ىي الوسيمة التي تمكف الطالب مف التحصيؿ واكتساب جية أخرى 

، مف ىذا نستنتج بأف المطالعة الموجية تيدؼ إلى خدمة 2المعرفة في المواد الدراسية

 الدراسية فميا دور تعميمي بالدرجة األولى. المقررات

 :المطالعة الحرة -1-3-2

المطالعة الحرة يقصد بيا ترؾ الحرية فييا لمقارئ ليطالع خارج المدرسة ما يريده مف 

وىنا تخرج المطالعة إلى نطاؽ أوسع  ،3موضوعات أو إعبلف أو خبر في مجمة أو جريدة

 ءئ ىنا يؤدي ىذا النموذج مف تمقاالمادة المناسبة، فالقار  اختيارنتيجة لقدرة الطالب عمى 

 فاختيارهنفسو دوف تقيد بمنيج أو برنامج دراسي محدد ودوف توجيو مف شخص آخر 

                                                           
. وتعريفاتياالقيسي، نايت. المعجـ التربوي وعمـ النفس: أوؿ معجـ شامؿ بكؿ المصطمحات التربية المتداولة في العالـ  -1

 335، ص. 2006عماف: دار المشرؼ الثقافي، 
 153، ص. 1983القاىرة: مكتبة غريب، عبد اليادي، محمد فتحي. مكتبات األطفاؿ.  -2
، 2012لمنشر والتوزيع،  وىرافالدليؿ التربوي لممعمميف. عماف: دار  الكفاءاتأوحيدة، عمي. التدريس الفعاؿ بواسطة  -3

 179ص.
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اختيار الكتاب بنفسو وىنا يكوف المستفيد قادرا عمى  ،لمموضوع يكوف بسبب ميولو واحتياجاتو

وىناؾ البعض األخر مف  ،بحيث يذىب مباشرة إلى رفوؼ المكتبة ليحصؿ عمى كتاب معيف

ويأخذ في قراءتو  ،القراء قد ينتقؿ بيف الكتب لحظات ثـ ينتيي لو األمر إلى اختيار كتاب ما

أراد ومف  وىي التي تسوقو نحو الغاية التي يريدىا في أي مجاؿ ،ورغباتو ميوالتووىذا حسب 

وألنيا حرة غير مقيدة ببرنامج أو مقرر دراسي فيذا النوع مف المطالعة  ،أي جانب كاف ىذا

عمى ما بكؿ يريدوف  طبلعباإليترؾ الحرية لمتبلميذ أو الطمبة وأفراد المجتمع بصفة عامة 

لؾ بكؿ حرية، فالمطالعة الحرة يمارسيا األفراد عمى اختبلؼ فئاتيـ العمرية والمينية، وذ

رادتيـبمحض اختيارىـ   الحرة، وىي تحقؽ الكثير مف المتعة. وا 

 :المعموماتيالمطالعة من حيث الوعاء  -1-4

 :المطالعة التقميدية -1-4-1

 أخرىىو الوسيمة األولى لمثقافة وتبادؿ المعرفة بيف الناس حتى استحدثت وسائؿ الكتاب: 

منيا اإلذاعة والسينما والتمفزيوف إال أنو  عمى الكممة المكتوبة وحدىا في نقؿ المعرفة، تعتمد

الوسيمة الرئيسية في رأينا  تبالرغـ مف مزاحمة ىذه الوسائؿ لمكتاب كوسيمة ثقافية، فمازال

وتعرفو منظمة  ،1ليس لغيره لمحصوؿ عمى الثقافة المتعمقة والمستمرة، فمو مف المزايا ما

صفحة فأكثر بدوف  49شمؿ عمى ذلؾ المطبوع غير الدوري الذي ي" اليونسكو عمى أنو

                                                           
، ص. 2001النظرية والتطبيؽ. القاىرة : دار الفكر العربي،  االبتدائيةرشدي، أحمد طعيمة، أدب األطفاؿ في المرحمة  -1
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ويعتبر الكتاب أقدـ ، "1صفحات الغبلؼ ويحمؿ معمومات في أي فرع مف فروع البشرية

، قاؿ أحد قدماء المصرييف استعماالوىو الوسيمة األكثر  ،في المطالعة وأنجعياالوسائؿ 

يء تعمو وأحبيا كما تحب أمؾ أو أكثر، فميس ىناؾ ش ،ضع قمبؾ وراء كتبؾ بنيا اي:"البنو

 ومف ىذا نستنتج أىمية المطالعة في حياة األمـ السابقة وحبيا لمكتاب.2تاب،كمنزلتو عمى ال

ىي تمؾ المطبوعات التي تصدر عمى فترات محددة أو غير محددة، منتظمة أو الدوريات:

العديد  تحريرىامنتظمة، وليا عنواف تنتظـ تحتو جميع أعدادىا ومجمداتيا ويشترؾ في  غير

يث يكوف لكؿ عدد منيا رقـ مف الكتاب وتصدر إلى ماال نياية وليس ليا حد تقؼ عنده بح

 وتيتـ بمجبلت مختمفة وىي تنقسـ إلى نوعيف: ،تتابعي

ونشرىا في  واألخبارتعتبر مف أىـ وسائؿ المطالعة، تيتـ بمتابعة األحداث الجرائد:  -أ

صيميا في النشاطات والسموكات اليومية ألفراد في نشر المطالعة وتأ تالمياديف، وقد ساىم

طبلعيـالمجتمع بمختمؼ مستوياتيـ، وتثقيفيـ  في الساحتيف  واألحداثعمى المستجدات  وا 

والجرائد تعتبر  ،الداخمية والخارجية ومعموماتيا تصبح أقؿ فائدة بعد فترة وجيزة مف صدورىا

 يومية إذا صدرت أربعة مرات عمى األقؿ أسبوعيا.

وتمتـز بقواعد  ،ىي الدوريات العممية المختمفة في نشر البحوث العممية الكاممةالمجالت:  -ب

 النشر العممي وعادة ما تتخصص في مجاؿ واحد وتنقسـ إلى نوعيف:

                                                           
 39اف عبد العزيز. مرجع سابؽ. ص. خميفة، شعب -1
الموضوعية. القاىرة: دار غريب لمطباعة والنشر  االرتباطبدر، أحمد نور. عمـ المعمومات والمكتبات دراسات في نظرية  -2

 125، ص. 1996والتوزيع، 
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 والشباب. ىي تتناوؿ جميع الموضوعات العامة التي تيـ الناس مثؿ العربي مجالت عامة:

العممية الحديثة في التخصص تجاىات فكار واالاألىي تتناوؿ البحوث و  المجالت العممية:

تصاؿ العممي بيف العمماء والباحثيف مثؿ مجمة العموـ تتناولو المجمة، وبذلؾ تحقؽ اال الذي

 1.يكوف لمف ينشر نتائج بحثو العمميالحديثة، والسبؽ العممي 

 :الوسائل الحديثة -1-4-2

 مف طرؼ األفراد ستخدامااتعتبر مف بيف الوسائؿ األكثر  المواد السمعية البصرية:

وىذا لما  ،التمفزيوفو  كالسينماوت والصورة في آف واحد ص، فيي تعتمد عمى الوالمؤسسات

وتوفير المعمومات والحقائؽ عمى كؿ  ،ليا مف أثر بالغ في الحياة ودورىا في التسمية والترفيو

ثـ ألىميتيا  ،الوعي بيف أوساط أفراد المجتمع ما يجري في المجتمع والتكويف ودرجة مف

األشرطة واألفبلـ التي تيدؼ إلى التعميـ  اقتناءالبالغة في مجاؿ التعميـ، ليذا تقبؿ المكتبات 

عتمد عمى حاستي السمع والبصر فيي ت ،تبثو مف معمومات والتكويف والتدريب مف خبلؿ ما

 ومف أىـ ىذه الوسائؿ نذكر: ،معا

ىو و  ،ىو أحد التطورات التكنولوجية التي لحقت بوسيمة التمفزيوف، والفيديو كاسيت:ديو يالف

يتـ تسجيمو ا عف نظاـ تسجيؿ الصوت والصورة مف خبلؿ مغناطيس يسمح بعرض م عبارة

                                                           
الدوريات: الموضوع منقوؿ عف األستاذ ىشاـ سعد. في: الموقع ممخص الدوريات منتدى تكنولوجيا التعميـ  عبد اهلل، نيا. -1

 (21/03/2017)تاريخ اإلطبلع: <http //www .heshamtech. com/ t2008-topic]عمى الخط [. متاح عمى: >
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ويدور الشريط عمى بكرة  ،وىو عبارة عف شريط محفوظ داخؿ عمبة ببلستيكية ،1عمى الفور

 داخؿ العمبة.

ىي عبارة عف أسطوانات مسطحة مستديرة الشكؿ ذات أحجاـ مختمفة  الضوئية:األقراص 

تتميز بقدرة عالية في تخزيف واسترجاع و  ،تسجؿ عمييا المعمومات بالصوت والصورة والنص

 وىي األكثر انتشارا في الوقت الحاضر نتيجة لقمة التكاليؼ وتوفير الجيد. 2المعمومات،

 رافي مصغر حيث تحتوي عمى معموماتتصوير فوتوغىي عبارة  :الفيمميةالمصغرات 

 وليا أنواع نذكر منيا: ،باألجيزة المكبرة تقرأيصعب قراءتيا بالعيف المجردة وبيذا 

ىو عبارة عف مساحة فيممية ذات خصائص معينة، تسجؿ عمييا كمية مف  فيمم: الميكرو -أ

وتقرأ وتطبع  ،بالعيف المجردةالمعمومات بنسب صغيرة ال تسمح بقراءة المادة المسجمة 

وىو  ،الفيمميةوىو أقدـ شكؿ مف أشكاؿ المصغرات  3،بواسطة أجيزة قراءة وطباعة معينة

مادة ببلستيكية تشبو النوع المستخدـ في كاميرات التصوير العادي حيث يصمح  مصنوع مف

وتعمؿ الصفحة الواحدة عمى األقؿ  ،عموما لتحميؿ المواد األرشيفية والكتب والمخطوطات

 .مشيدا72

                                                           
، وأثرىا في تطور وسائؿ اإلعبلـ وتداوؿ المعمومات، مجمة التربية االتصاؿعزت. تكنولوجيا  فريد، محمود محمود -1

  273ص.، 152 .ع، 2005
في عمـ   أطروحة دكتورة .ودورىا في دعـ التوثيؽ والبحث العممي تي، عبد المالؾ. تكنولوجيا المعمومات أنواعياببف س -2

 37، ص. 2002 جامعة منتوري، :قسنطينة المكتبات.
  766، ص.1999. القاىرة: دار غريب لمطباعة، عباس. مدخؿ إلى دراسة الوثائؽ العربيةحمودة، محمود  -3
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ويحمؿ حوالي  ،ممية تحتوي عمى معمومات مصغرةيعبارة عف بطاقة ففيش: الميكرو  -ب

 .1اكتاب 26صفحة أو مما يعدؿ  13000

شبكة واسعة لممعمومات تعتمد عمى برتوكوؿ االتصاؿ الذي يسيؿ عممية الولوج  :االنترنت

لبلستفادة مف خدماتيا المتنوعة، وتشمؿ ىذه الوسيمة وسائؿ االتصاؿ المطبوعة والمكتوبة 

عامؿ  اإلنسافوالسمكية والبلسمكية والتمفزيونية والمسموعة والمرئية وغيرىا، كما توفر عمى 

 2.خبارات االتصاؿ واكتساب الثقافات واألكاليؼ التي تحدث خبلؿ عمميالوقت والجيد والت

 :العوامل المساعدة عمى تشجيع المستفيدين عمى المطالعة -2

إف توفر المكتبة العمومية عمى فضاءات كافية مف حيث المساحة بالنسبة لقاعة المطالعة  

والتيوية المناسبة واإلضاءة الجيدة  ومييأة مف حيث التجييزات والجو المبلئـ الذي يتميز باليدوء

لجمب الرواد، ىذا  محفزا لممطالعة يريح نفسية القارئ، يعتبر عامبل امناسب امما يخمؽ محيط

ضافة إلى النشاطات التي تقـو بي ا المكتبة تؤدي إلى استقطاب الجميور كؿ ىذا يساىـ في وا 

  .المكتبة العموميةوتحقيؽ رسالة ، تشجيع المستفيديف لئلقباؿ عمى المطالعة

 

 

 
                                                           

 271، ص. 1999األردف: دار الفكر، عمياف، ربحي مصطفى. مقدمة لعمـ المكتبات والمعمومات.  -1
: نشأة تطويرية واالتجاىات الحديثة والدراسات الميدانية. واإلعبلـاالتصاؿ  سوسيولوجياحمف، عبد اهلل محمد. ر عبد ال -2

 41، ص. 2000ر المعرفة الجامعية، بيروت: دا
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 :لخدمة المستفيدين المهيأةقاعات المكتبة العمومية -2-1

  االستقبالفضاءات:  

متردد عمى المكتبة، ألف انعداـ لدورا كبير في تشجيع المستفيديف  االستقباؿفضاءات لإف 

     الوظيفي ىي مف بيف أسباب عزوؼ الرواد وعدـ ترددىـ  وتعقيد التنظيـ ،المعمومات

مجاالت تنقؿ توجيو قراءة، تشكؿ في بعض  االستقباؿعمى المكتبات، كما تعتبر فضاءات 

وآخر لئلعارة، لذا فإف المكاف  االستقباؿ، مع تزويدىا ببنؾ واالرتخاءاألحياف أماكف لمراحة 

الخاصة  ينفي إمكانية تواجدىا في بعض الفضاءات المفضؿ ليا ىو مدخؿ المكتبة، وىذا ال

ية البصرية ػبقطاع الوسائؿ السمع أوخاص بقطاع البحث،  استقباؿداخؿ المكتبة، مف بينيا 

وطابع عاـ  ،ظفيف فيياو طابع خاص بحكـ تواجد الم؛ إضافة إلى ىذا فيي تكتسي طابعيف

ند تحديد أبعاد ىذه وذلؾ لما تقـو بو مف األعماؿ المرتبطة باستقباؿ الرواد وتوجيييـ ع

 1 .ألماكف الخاصة لعمؿ الموظفيفوا ب التمييز بيف مجاالت تنقؿ القراءةت، يجالفضاءا

 المساحة المخصصة لممطالعة: 

المنطقة الحيوية واليامة جدا مف حيث الحركة والنشاط، ويحدد  :قاعة المطالعة ىي

 :تيالمتردديف عمييا ويشترط فييا اآل مساحاتيا عدد

                                                           
 في ماجيستر رسالةطاشور، محمد. مباني المكتبات الجامعية في الجزائر: دراسة حالة مكتبة جامعة منتوري قسنطينة. -1

  157، ص. 1999، : جامعة منتوريقسنطينة .عمـ المكتبات
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وعمى عبلقة مباشرة  ،وأف تكوف قريبة مف منطقة تنظيـ الكتب ،أف تكوف في قمب المكتبة

ويراعي  ،وتكوف اإلضاءة جيدة ،لمقاعةمساحة الكمية الأف تكوف مساحة النوافذ خمس و بيا، 

مف أجؿ  ²ـ3مف مساحة الجدراف تؤخذ مساحة  20%التوجيو الشمالي لمقاعة، أي تقدر ب

كما أف حساب الفضاءات ال يعتمد عمى  ،1طاولة صغيرة لشخصيف بما في ذلؾ الممرات

المعطيات نفسيا، وىذا ال يعني الفصؿ بيف أماكف العمؿ ورفوؼ التناوؿ المباشر والتي 

ف تكوف قريبة مف بعضيا البعض كما تضـ فضاءات أتالي يجب وبال .تعتبر عناصر مكممة

لمكتبات، المطالعة كذلؾ، أماكف عمؿ الموظفيف وبعض المصالح كمصمحة اإلعارة بيف ا

والتي يتردد عمييا الرواد يوميا وفي أي وقت، ولذا توضع في مكاف وسط بيف فضاءات 

االستقباؿ والفضاءات المخصصة لممطالعة والعمؿ، ولقد أصبحت عممية االستنساخ، شكبل 

مف أشكاؿ المطالعة ينبغي أخذىا بعيف االعتبار عند تحديد المساحات، أف تدمج مع 

ممطالعة، النعزاليا أو سوء اختيار مكانيا سيعود بالسمب عمى الفضاءات المخصصة ل

 الجانب التنظيمي لممكتبة.

وباإلضافة إلى المساحات المخصصة لمكبار، البد لممكتبة مف توفير مساحات لفئات 

والتي تتفاوت بيف المكتبات المركزية والفرعية ومكتبات المقاطعات مف  ،األعمار األخرى

 منطقةالتالية: العمومية أف تفكر في توفير المساحات  ةالمكتب فعمى ،مختمؼ األحجاـ

                                                           
قموح، نجية، سمية الزاجي، خديجة بوخالفة. المعيار العربي الموحد لممكتبات العامة. مراجعة: أحمد العربي، بودية  -1

 56، ص. 2013 بسيوني،
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عداد الوجبات الدراسية  وأخرى  ،لؤلطفاؿ قبؿ سنة الدراسة منطقة و  ،ألنشطةوالمدراسة وا 

 .منطقة لممرافؽ الحاسوبيةو  ،لمناشئيف والثانية ،لؤلطفاؿ في سف الدراسة

مقاعد الجموس واألنشطة التي متطمبات لمختمؼ األعمار مف الب مراعاة كؿ ليذا يج

القراءة في  ة قاعةأنواع مف مساح ةتنوع أربعتوقد  ،توفرىا المكتبة حسب رغبات المستفيديف

منطقة القراء موزعة بيف رفوؼ  -مكتبة قراءة مستقمة قريبة مف الرفوؼ المكتبة وىي كالتالي:

  .جماعيةتخصيص غرؼ ندوات أو غرؼ الدراسة  -تخصيص خموات الدراسة - الكتب

 ويمكف إعطاء المساحة المخصصة لكؿ شكؿ مف أشكاؿ المطالع كما يمي:

 .فردأ ألؼ مساحات فردية لكؿ فئة قدرىا 5لفضاء فردي أو ²ـ2.7مساحة لممستفيديف  -1

 1لكؿ وحدة عمؿ. ²ـ2.3مساحة عمؿ لمحواسب،  -2

 ².2ـ4منصب عمؿ تجييز سمعي بصري  -3

يتوفر ليا ارتفاع  ال يقؿ عف أربعة أمتار، ألف عة المطالعة، يجب أف اعند وضع مخطط ق

درجة  °20مثؿ ىذا االرتفاع المعتدؿ يساعد عمى تجدد اليواء، وعمى التدفئة السريعة بحرارة 

عاب الفيارس يكما يجيب توافر البناء عمى الغرؼ العديدة حوؿ غرفة المطالعة، تصمح الست

اد، والمطالعيف يستطيعوف بواسطتيا كتابة، آلالت الكاتبة، أو الناسخة المعدة لصالح الرو لو 

                                                           
 51ي، خديجة بوخالفة. مرجع سابؽ. ص. حقموح، نجية، سمية الزا -1
 98، ص. 1997بغداد: دار الحرية لمطباعة، الكتب والمكتبات إلى عمـ المكتبات والمعمومات.  ي، إبراىيـ.جالقنديم -2
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أو نسخ ما يريدوف مف الوثائؽ فيما ُتعينيـ أيضا عمى تصوير ىذه الوثائؽ بآالتيـ 

 1الفوتوغرافية الخاصة، أو يمجئوف إلى ىذه الغرؼ لمتحدث فيما بينيـ بصوت منخفض.

 :طرق المطالعة 

لذا فإف  ،اختبلؼ أعمارىـ ومستوياتيـإف المكتبة العمومية تستقبؿ المستفيديف عمى    

ألف  ؛متفاوتةالوتمبية احتياجاتيـ  ،طبيعة القراءة تمـز المكتبة التعامؿ مع التصرفات المختمفة

بؿ ىناؾ عدة عوامؿ تؤخذ بعيف االعتبار  ا،معين انموذجا موحدا يناسب مكان االقراء ليسو 

عمييا  ومف األمور المتعارؼ .القراء لتحديد نوعية المكاف مف حيث المستوى الدراسي، ومزاج

 :أف ىناؾ طريقتيف لممطالعة

   وىي أماكف عمؿ جماعي ضمف مجاؿ المطالعة والعمؿ الجماعي  المطالعة الجماعية: -أ

ذا كانت المطالعة  أو عمؿ جماعي ضمف مجاالت مشخصة ومحدودة لذلؾ الغرض، وا 

يناسب األشكاؿ األخرى لممطالعة الفردية ىي الممارسة أكثر فإنو يجب تخصيص حيز 

مع  .أماكف العمؿ المستقمة.. الت فردية، قاعات العمؿ الجماعي،و اقاعات كبيرة مشتركة وط

ب أف لتوفير الجو المناسب لمعمؿ، ويج األخذ بعيف االعتبار أف الصمت ىذا عنصر أساسي

داخمي لممكتبة مف تتـ دراسة ىذه العناصر وتوزيعيا، أو تجميعيا وفؽ ما يتطمبو العمؿ ال

 الراحة التامة لممستفيد وتييئة الجو المناسب لو.

                                                           
، ص. 2005أيتـ، محمود أحمد. دليؿ المكتبة العامة ومكتبة األطفاؿ. غزة: دار اليسازوري العممية لمنشر والتوزيع،  -1

14 ،15 
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، كما يمكف أف تتـ ضمف جيزةيمكف أف تكوف مجيزة بالوثائؽ أو غير م المطالعة الفردية: -ب

 1المجاؿ المخصص لممطالعة الجماعية. 

 :التأثيث والتجهيزات في المكتبة العمومية -2-2

بأثاث مريح متيف، فاألثاث المريح يعمؿ عمى جذب المستفيديف  ينبغي تأثيث المكتبة

أدراج الفيارس  :ومف أىميا .بالمكتبة وتنوع األثاث والتجييزات المطموبة لممكتبة العمومية

الرفوؼ مفتوحة، لوحة اإلعبلنات، صندوؽ المقترحات، ىذا باإلضافة  ،والمناضد ،والمقاعد

باإلضافة إلى ذلؾ حجرة  ،ت التصوير والحاسبات اآلليةإلى أجيزة، التمفزيوف والكاسيت وآال

حجرة برفوؼ متحركة وغير ثابتة، مناسبة في أبعادىا اليجب أف تزود بحيث  ،المطالعة

لمتوسطات أطواؿ التبلميذ، عمى أف تشمؿ الرفوؼ الخاصة بالكتب والرفوؼ الخاصة 

كما تتوفر عمى عربة  ،العرضولوحات  ،الحوامؿ الخاصة لمجرائد والمجبلتبالدوريات و 

مقاعد ومناضد ذات أبعاد وأحجاـ مناسبة لممراحؿ العمرية المستفيدة و صغيرة لنقؿ الكتب، 

األثاث مف الضروري ألي مكتبة أف  .أمامف المكتبة، واحتوائيا عمى خزانات وكبينة الفيرس

عارة واإلرجاع لممواد توفر لمعامميف بيا أثاثا مف أجؿ إجراء نوعية مف الوظائؼ، إجراءات اإل

  .المكتبية

: مف الضروري أف يكوف لدى العامميف بالمكتبة مكاتب وأسطح لمعمؿ كما يجب مكاتب العمل 

أما بالنسبة  ،أدراج مع كرسي زائد حاسب آلي يود حجرة األميف واإلشراؼ بمكتب ذأف تز 

                                                           
 56، ص. 1980عمر، أحمد أنور. المكتبات العامة بيف التخطيط والتنفيذ. القاىرة: دار النيضة العربية،  -1
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تمارس  التي لحجرة أنشطة األطفاؿ يجب فرش مساحتيا باعتبارىا تعكس طبيعة األنشطة

وىناؾ تجييزات متنوعة مف بينيا تقنيات اإلعبلـ مثؿ اليواتؼ بأنواعيا، أجيزة 1فييا،

التخاطب عف بعد ومنيا التقنيات السمعية البصرية كالمصغرات الفيممية والفيديو واألشرطة 

 2كذا تقنيات مكاتب مثؿ آالت الكاتبة وأدوات البريد والكتابة فضبل عف غيرىا،و  ،الممغنطة

 كما يجب مراعاة عدة عوامؿ مف طرؼ أميف المكتبة عند اختياره والتي نذكر مف بينيا:

 تجنب األثاث والتجييزات الثابتة كأدراج الفيارس  ؿالمرونة في الترتيب والحركة مف خبل_1

  .ودواليب العرض لصعوبة تحريكيا أو التوسع في المستقبؿ

تكوف رفوؼ المكتبة بحجـ موحد قدر المستطاع لكي يكوف بأماكف استبداؿ بعض  أف_2

أجزائو بسيولة، كما يجب شراء التجييزات وقطع األثاث األخرى كمجموعة ذات حجـ موحد، 

  .وتخضع المناضد والقاعدة ومكتب اإلعارة لممبدأ نفسو

طع األثاث الخاصة التي الحرص عمى توفير الراحة والقدرة عمى التحمؿ والتنوع في ق_3

  .ينبغي أف تنطبؽ عمى األجيزة

                                                           
غراس  ماىيتيا، إدارتيا، خدمتيا، تسويقيا. ]د.ـ.[: موسي، غادة عبد المنعـ. المكتبات ومرافؽ المعمومات النوعية: -1

 140ص.  ،2007لمنشر والتوزيع، 
 182ص.  ،1992المكتبات الحديثة وبيانيا وتجييزاتيا.الرياض: دار المريخ،  .صوفي، عبد المطيؼ -2
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 ذاب والمشجع الذي ينسجـ مع أغراضالتنسيؽ بيف األلواف لخمؽ الجو المناسب والج_4

 1المكتبة.

  :الهدوء والتحكم في الضوضاء ،اإلضاءة والتهوية -2-3

 :اإلضاءة والتهوية -2-3-1

 والمكتبييف،لتي تشغؿ الميندسيف، القضايا اتعد قضية اإلضاءة في المكتبات مف اإلضاءة: 

فاإلضاءة  2وأطباء العيوف، والقراء، لموصوؿ إلى أفضؿ إضاءة ممكنة وأكثرىا مثالية،

بأىمية خاصة في المكتبة العمومية، نظرا لتركز معظـ الوظائؼ والخدمات عمى تحضى 

المكتبات عمى االستفادة القراءة والمطالعة وتركز مختمؼ التوجييات المعمارية في مجاؿ 

القصوى مف اإلضاءة الطبيعية كما أف اإلضاءة الصناعية تعد ضرورية كذلؾ، لعدـ إمكانية 

االعتماد عمى اإلضاءة الطبيعية في كؿ مكاف وكؿ وقت في المكتبة، تختمؼ نسبة اإلضاءة 

لممكتبة فيي تعتبر مف أىـ عناصر البيئة الداخمية 3،الضرورية مف قسـ آلخر حسب وظيفتو

ب أف بلقة مباشرة بحاسة البصر ليذا يجألف أغمب النشاطات التي تجري بالمكتبة ليا ع

 .يكوف كؿ جزء مف المكتبة مغمور بالضوء الطبيعي الكافي

 

                                                           
الـز مسمـ. المكتبات العامة: األىداؼ، اإلدارة العامة الخدمات المكتبية والمعموماتية. عماف: مؤسسة  الممكي، مجبؿ -1

 44ص.  ،2000الوراؽ، 
 82مرجع سابؽ. ص. صوفي، عبد المطيؼ . -2
 60.ي، خديجة بوخالفة. مرجع سابؽ. صحقموح، نجية، سمية الزا -3



 المكتبة العمومية وتأثيرها على المطالعة                                              الفصل الثاني
 

78 
 

 :أنواع اإلضاءة

لئلضاءة، وذلؾ تبعا لما  دأخذت مبدأ استخداـ أكثر مف نمط واح إف بعض المكتبات

يتـ في وحداتيا مف النشاطات، فجعمت المصابيح العالية التوىج في بعض المناطؽ 

العالية في المناطؽ مرتفعة األسقؼ،  والمصابيح األخرىوالمصابيح البلصقة في المناطؽ 

. وعموما تنقسـ ةالمؤقت اإلضاءة وأنظمةكما توسعت في استعماؿ اإلضاءة الموقعية 

والتي تقؿ فائدتيا كمما ابتعدنا عف النوافذ في  ،طبيعة إضاءة إلىمف حيث مصدرىا  اإلضاءة

اصطناعية تستخدميا المكتسبات حتى تحصؿ عمى ضوء موحد في  إضاءةالعمؽ وىناؾ 

ضاءة  1،جميع الجيات بحيث تقسـ اإلضاءة مف حيث مصدرىا إلى إضاءة طبيعية وا 

ضاءة غير مباشرة.أما مف حيث الطريقة فين اصطناعية  اؾ إضاءة مباشرة وا 

ضرورة وجود ، مع العمؿ عمى تكويف جو مناسب ومبلئـ لمقراءة في المكتبة :أسباب اإلضاءة

 .الرغبة في توفير الطاقةو  مصدر اإلضاءة لمموارد البشرية والمادية

ألف كؿ النشاطات التي  ،لمبيئة الجيدة لممكتبة العمومية األساسيفاإلضاءة ىي العنصر 

تؤدى داخؿ فضاءات المكتبية ليا عبلقة مباشرة مع حاسة البصر، فاإلضاءة غير المنيرة 

تسبب ىدرا في مساحة المكتبة إذ سيتكتؿ المستفيدوف في المكاف الذي يروف أنو مستقر 

   2اإلضاءة ويتركوف غيره.

                                                           
 887، ص. 8777لمباني المكتبات.الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية ، العكرش، عبد الرحمن بن أحمد. التخطيط  -1
محمود، قطر. تسويؽ خدمات المعمومات بالمكتبات العامة أسسو النظرية وتطبيقاتو. القاىرة: مكتبة اإلنجمو مصرية،  -2

 117، ص. 2004
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 يخصوصا فمتو لمعمؿ، ءرا في مدى فعالية المبنى ومبلة دورا كبيتمعب التيوي: التهوية

لرطوبة، وفي الوقت الذي يبدو فيو المناطؽ التي تتسـ بالتطرؼ في الحرارة والبرودة أو في ا

مف تحصيؿ الحاصؿ القوؿ بأىمية وجود نظاـ جديد لمتكيؼ والتيوية، البد مف التأكد عمى 

شكبلت التكيؼ والتيوية مف منشأ الكثير مف إيانة إذ أىمية ىذا النظاـ سيؿ التشغيؿ والص

لجوء الكثير مف المكتبات إلى تركيب أنظمة معقدة وصعبة الصيانة وعدـ توفر الميارات 

وتعاني بعض  صبلحيا عند المزـو وتدمج التيوية الطبيعية بالصناعيةإأو  البلزمة لصيانتيا

جوىا الداخمي لمعمؿ وانصراؼ المستفيديف منيا بالرغـ مف أنيا قد  مةمبلئالمكتبات مف عدـ 

يكوف ليا تصميـ جيد، غنية بالمقتنيات، جيدة اإلضاءة ويعود ىذا في وجود خمؿ في التيوية 

أو التدفئة أو التبريد أو درجة الرطوبة التي تعد العامؿ المساعد عمى اكتساب القارئ الراحة 

الظروؼ المناسبة التي تحمييا مف التقمبات الجوية  تييئةت النفسية لو، وعمى المكتبا

باإلضافة إلى توفير الجو المبلئـ لممطالعة وحماية  ،والخارجية كالحرارة والرطوبة والبرودة

المجموعات مف ىذه التقمبات، باإلضافة إلى تيوية القاعات وتنقية اليواء الوارد إلييا والذي 

  1ات.قد يكوف محمبل بالغبار والغاز 

 

 

                                                           
مباني المكتبات العامة. في: منتدى اليسير المنتدى العاـ لممكتبات وتقنية المعمومات. تصميـ مبنى المكتبات العامة:  -1

  <http://algaseer.net/vb/showthread. Php ?t=4829 لممكتبات وتقنية المعمومات ]عمى الخط[. متاح عمى: >
 (23/03/2017)تاريخ اإلطبلع 
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 :الهدوء والتحكم في الضوضاء -2-3-2

الضوضاء بأنواعيا المختمفة تأثيرا سمبيا عمى الموظفيف والرواد ىذا ما أكده عمماء  تؤثر    

وتعرقميـ عف العمؿ والتركيز  ،لمرواد االصوت بأف الضوضاء بنسبة عالية تسبب أضرار 

وقد استطاعت التكنولوجيا الحديثة أف تقدـ لئلنساف قدرا  ،واالستيعابالقرائي المطموب لمفيـ 

كبيرا مف الفوائد والمكتبات في مختمؼ مجاالت حياتو وبالرغـ مف كؿ ىذا إال أنيا خمقت 

عميو بصورة سيئة، ومنيا الضوضاء وما تسببو مف توتر األعصاب  وانعكستآثارا سمبية 

ة عف أصوات الطائرات والسيارات وتشتت األفكار مف خبلؿ األصوات المزعجة الناجم

والقطارات والحافبلت واألجيزة الميكانيكية التي انتشرت في كؿ مكاف مما قد أصبح مستحيبل 

يمكف وضعيا في  في الوقت الحاضر بناء المكتبة بعيدة عف كؿ أنواع الضوضاء كما أنو ال

مع  اندماجياة أماكف نائية ألف ىذا األمر مرفوض ويتنافى مع طبيعة المكتبة وضرور 

، والواقع أف ميما كاف نوع المكتبة، فاليدوء شرط أساسي، وبارز، فيو عنواف إدارتيا، المحيط

ومظير نجاحيا في تأدية رسالتيا المكتبية كما أنو يمكف التأكد مف أف أمانة المكتبة الواعية، 

ء، التي تبدأ المتحمسة لمعمؿ، قد تقضي بأساليبيا التوجييية عمى كثير مف عوامؿ الضوضا

أوال عند مدخؿ المكتبة، فتحرص عمى وضع الموحات اإلرشادية لبناء المكتبة وأقساميا، 

، بالنسبة لعبلقة أميف المكتبة مع 1، واإلعارة لبعض المعمومات الضروريةاالنتسابولشروط 

، المستفيديف، بحيث تكوف ىذه الموحات كافية، ممبية لكؿ الرغبات التي تساور فكر المطالع

                                                           
سعاد.أبنية المكتبات الجامعية وتأثيرىا عمى خدمات المعمومات: دراسة ميدانية بمكتبة جامعة  ،مشري، نواؿ، مبلؿ -1

 39، ص. 2011 امعة منتوري ،ج :قسنطينة الماستر في عمـ المكتبات والمعمومات.. مدكرة األمير عبد القادر
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أو الزائر عند دخولو إلى المكتبة، وىذا مف أجؿ التحكـ في الضوضاء التي قد تصدر عف 

 1 الرواد والمطالعيف.

 المستفيدين الستقطابالمكتبات العمومية  أنشطة -2-4

تمعب دورا تعميميا وتثقيفيا مف خبلؿ  باعتبارىاتقـو المكتبة العمومية بعدة أنشطة 

 أىميا : تشجيع األفراد عمى القراءة والمطالعة والتثقيؼ الذاتي والتي نذكر

ػا أف أيضػلمقراء ويمكف  وأخبارىاالعادي لتبميغ المكتبة تعميماتيا  استعماليا: لوحة اإلعالنات_ 1

عف نشاطيا وذلؾ حتى تثبت المكتبة في  األخرىالييئات الثقافية  إعبلناتتوضح عمييا 

 اإلعبلناتىو اجتماعي كما تستخدـ لوحة  أذىاف روادىا كمركز إعبلـ يتعاوف مع كؿ ما

 كوسيمة لربط نشاط روادىا فيما بينيا قد تحمؿ صورا برحبلتيـ أو حفبلتيـ.

        قوميةتقاـ في أغمب الحاالت لتغطية مناسبات محمية أو : واإلعالناتالمحاضرات _ 2

سبقة لمختمؼ أو مف أجؿ إثارة موضوع ميـ في المجتمع، وذلؾ مف خبلؿ إعداد برامج م

التي تقاـ مف خبلؿ الموسـ الثقافي الذي تنظمو المكتبة مع ضرورة المحاضرات والندوات 

 ومجموعات المكتبة. ربط المواضيع المثارة في ىذا النشاط

صورة ىي وسيمة لتعريؼ الجميور بمجموعة الكتب بالمكتبة يرمي إلى تقديـ  :المعارض_ 3

سريعة تمثؿ فييا أحد جوانب خدمة المكتبة لمجميور بحيث تنظـ المعارض في قالب مف 

ثارة اىتماـ الجميور بيا، وينبغي أف يكوف المعرض شامبل  أجؿ التعريؼ بمناسبات مختمفة وا 
                                                           

 39ص. المرجع نفسو. سعاد.  ،مشري، نواؿ، مبلؿ -1
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مناسبة وتغطي جوانبيا المختمفة وقد يمتد ىذا النشاط إلى لجميع األوعية التي تتبلءـ وال

 1خارج المكتبة أيف تقوـ ىذه األخيرة بإقامة معارض في المدارس أو المساجد أو المتاجر.

يتـ توجيو ييتـ ىذا النوع مف األنشطة بالمشاىير عادة بحيث  عادتا ما :األمسيات الثقافية_ 4

دعوة لؤلدباء والشعراء والشخصيات الميمة في المجتمع لمتحدث عف تجاربيـ ومؤلفاتيـ 

األدبية أو الشخصية ويمكف لممكتبة المنظمة أف تطبع ىذه األمسيات الثقافية والمحاضرات 

بتا ضمف مجموعاتيا المكتبية  واالحتفاظوالندوات في كتيبات أو أشرطة سمعية بصرية 

 ضرورة أو توزيعيا عمى الجميور لبلستفادة منيا مف أجؿ جمبو لممكتبة.لمرجوع إلييا عند ال

تشجع  التيتعتبر العروض السينمائية مف بيف الوسائؿ المميزة : العروض السينمائية_ 5

المستفيد عمى ارتياده المكتبة وجذب الجميور وتشمؿ غالبا عرض الفيديو واألفبلـ، ويشترط 

الثقافي  ىبالمستو  باالرتقاءة التي تساىـ يالدينو  والثقافيةأف يقصر عمى المجبلت العممية 

 واألخبلقي لمفرد، ويمكف أف يعقب العرض مجاؿ لممناقشة والتحميؿ.

مجموعة مف المواطنيف رجاؿ ونساء يتعرفوف بالتفصيؿ عمى جماعة أصدقاء المكتبة: _ 6

 ،مف ىذه الخدمات ويساعدوف عمى تعريؼ المجتمع بما تستيدفو المكتبة ،خدمات المكتبة

بحيث ُتعد المكتبة العمومية ىذا النشاط مف أجؿ غرس وتنمية روح العمؿ الجماعي لدى 

الشباب مف أجؿ  ارتباط وثيؽ بيا وخاصةالرواد، وىنا تقُدـ المكتبة بتكويف جماعات ليا 

براز طاقاتيـ وميوال  تيـ مفإشراكيـ في خدماتيا وأنشطتيا وبرامجيا واالنتفاع بتا مف جية، وا 
                                                           

دار المريخ  :الرياض لممكتبة: دراسة أسس الخدمة المكتبية العامة والمدرسية. االجتماعيعمر، أحمد نور. المعنى  -1
 120 -118، ص. 1983لمنشر، 
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مفيدة تتناسب وقدراتيـ مف جية أخرى مما يؤدي إلى زيادة مياراتيـ عمى استخداـ  أنشطة

 1المكتبة.

إف ىذا النشاط يساىـ في تنمية قدرات األفراد النقدية والتحميمية، مناقشة الكتب وعرضها: _ 7

الجميور تتـ المناقشة مع الجميور أو عف طريؽ دعوة مؤلفيف وعرض كتبيـ ومف ثـ يقـو 

بطرح كؿ استفساراتيـ وتساؤالتيـ عمى المؤلفيف مما يخمؽ جو مف الحماس واإلقباؿ عمى 

 .قراءة أعماليـ بالتفصيؿ

 :مشكالت المكتبات العمومية وأهم العوامل المؤثرة عمى المطالعة_3

ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر عمى المطالعة مما يؤدي إلى عزوؼ المستفيديف عف المطالعة  كما 

تواجو عدة مشاكؿ مما يؤثر سمبا عمى المستفيديف وخاصة في أوساط المجتمعات الغير واعية  أنيا

بأىمية الدور الذي تمعبو المكتبة العمومية في تنمية الجوانب الثقافية والتربوية وخاصة ونحف في  

 .عصر التطورات البد عمييا التماشي مع ىذه التطورات الحديثة لتحسيف الخدمات المكتبية

 :موميةعتوظيف التكنولوجيا بالمكتبات ال -3-1

  :ية التكنولوجيا بالمكتبة العموميةمأه -3-1-1

لقد أصبح اليـو مف الضروري أف تؤدي المكتبة  دورا ميما يتمثؿ في محو األمية 

المعموماتية لمرواد مف خدماتيا باعتباره المدخؿ الطبيعي لمخدمات واألنشطة التي تقدميا 

                                                           
، ص 1993العمي ، أحمد عبد اهلل. المكتبات المدرسية والعامة: األسس والخدمات واألنشطة. القاىرة: الدار المصرية،  -1
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غير ذلؾ  إلىلـ تعد تقتصر األمية فقط عمى عدـ معرفة القراءة بؿ تعدى األمر  1،المكتبة

والتطورات الجديدة أصبحت األمية ىي األمية التكنولوجية  اإلبداعونحف في عصر 

األمي اليـو مف ال يعرؼ كيؼ يستخدـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة،  أصبح والمعموماتية

األمر الذي يشكؿ عبئا عمى المكتبات العمومية مف ىذا الجانب باإلضافة  إلى دورىا 

كما أف أساليب النقؿ التكنولوجيا  2التقميدي والمعروؼ بحمبلت محو األمية القرائية والكتابية

عوائؽ تخمؼ شديد األمر الذي أدى بيا إلى القياـ بدورات  في البمداف العربية تعاني مف

الشؾ أف القرف الواحد والعشروف ىو عالـ جديد 3تدريبية لمموظفيف مف أجؿ إرشاد المستفيد،

نسود فيو المعمومات وتحدث فيو التطورات يوـ بعد يوـ، والتي تسمى بالتكنولوجيا المعاصرة  

اإلنساف مف أجؿ مواجية متطمبات العصر، ومف أجؿ وىذه األساليب الجديدة تيتـ بإعداد 

ضرورة إدخاؿ التغيير المناسب في  إلىذلؾ فقد تنبو خبراء المكتبات في الدوؿ المتقدمة 

عمى أساليب استخداـ المكتبة العامة مف جانب  أدوات العمؿ اليومي وكذلؾ التغيير المناسب

اصرة، في تحقيؽ التغيير المنشود،  كما فئات الرواد واالستفادة مف التكنولوجية المع جميع

المكتبات العمومية باكتساب المستفيد ميارات وقدرات عقمية تساعده عمى التعامؿ مع  اىتمت

قضايا العصر، كما اىتمت بتنمية ميارات االتصاؿ لدى المستفيد والتي تعتمد عمى 

                                                           
بدر، أحمد. المكتبات ومراكز المعمومات النوعية: دورىا في مجتمع المعرفة المعاصرة . القاىرة: دار الثقافة العممية،  -1

 234، ص. 2009
 45، ص. 2.مج .1970لساف العرب،  ابف منظور. لساف العرب. بيروت: دار -2
. في: موقع األستاذ الدكتور محمد زكي خضر خضر، محمد زكي محمد. تنمية العمـ والتكنولوجيا في العالـ العربي -3

 ]عمى الخط[. متاح عمى:         
<http://www.al-mishkat.com/khedher/?p28>   :(17/03/2017)تاريخ اإلطبلع 
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ميارات البحث لدييـ  التكنولوجيا الحديثة واالستفادة منيا مف جانب المستفيديف، وتنمية

متطمباتيـ، كما أظيرت التطور اليائؿ وسريع في االستفادة مف التكنولوجيا   إلىوالوصوؿ  

بيا، وخاصة مع اتساع رقعة  األداءفي المكتبات العمومية مدى القدرة عمى تحسف مستوى 

 ، وىذا الوضع الجديد فرض عمى المكتبة العمومية القياـ باآلتي:االنترنتشبكات 

لوجيا المعمومات لدى المستفيديف الستخداميا في جميع و تنمية ميارات استخداـ تكن_1

 مجاالت حياتيـ.

 تزويد المكتبة العمومية بالتكنولوجيا المتطورة._2

 تطوير برامج األنشطة والخدمات التي تقدميا المكتبة العمومية._3

 1المكتبة العمومية.توفير أدوات وأجيزة التكنولوجيا البلزمة والمناسبة في _4

يحتاجو  نحف اليوـ في عصر معموماتي تفرض عمى المكتبات العمومية تحقيؽ ما       

الرواد مف متطمبات العصر والتماشي معو لتطوير خداماتيا وتمبية احتياجات المستفيد في 

أسرع وقت مف خبلؿ التغير المناسب في أدوات العمؿ اليومي واألساليب الجديدة في 

اـ المكتبة العمومية وتدريب الرواد عمى التعامؿ مع البيانات والمعمومات والحقائؽ استخد

 .ومواكبتو لمستجدات العصر وكيفية االستفادة منيا
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 :أهداف توظيف التكنولوجيا في المكتبة العمومية -3-1-2

المكتبة مف العناصر األساسية في تحقيؽ أىداؼ تطبيؽ التكنولوجيا في المكتبة  أميف

 :العمومية كاآلتي

في عمميات  أثرا أبقىتساعد الوسائط التكنولوجية عمى جعؿ الخبرات لدى المستفيديف _1

 القراءة وغيرىا، ذلؾ ألنيا تقدـ ليـ خبرات حية وقوية التأثير 

بيا المستفيدوف حيث يتحقؽ لدييـ المتعة مف خبلؿ بيئة  مجاؿ الخبرات التي يمر توسيع_2

 ثقافية مميئة بالمثيرات الحسية. 

وى العقمي والمستوى الدراسي بحيث يراعي المست مواجية الفروؽ الفردية بيف المستفيديف،_3

 لميولو. ومف ثـ تزويده بالبرامج الثقافية المناسبة مستفيد،لكؿ 

 تتضمف المواد مع اإلمكانيات التكنولوجية التي العمومية المكتبة أميفؿ جيود تكام_4

 مع األدوات واألجيزة بعناصرىا المتنوعة. المبرمجة والمرئيةالمقروءة والمسموعة 

مثؿ توظيؼ  1،تساىـ الوسائط التكنولوجية في االستجابات الصحيحة لدى المستفيد_5

 الحاسوب اآللي وارتباطو بشبكة المعمومات االنترنت مف أجؿ الحصوؿ عمى المعمومات التي

في التثقيؼ الذاتي أو في إعداد الدراسات واألبحاث  يحتاج إلييا المستفيد مف قراءتو الحرة أو

 إشباع وتنمية الميوؿ المعرفية لدى المستفيديف.
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 وتفاعميـ مع برامج  ،اىتماـ المستفيديف مف خبلؿ استخداـ الوسائط التكنولوجية إثارة_ 6 

 .والخدمات في المكتبة العموميةاألنشطة 

 :التكنولوجيا في خدمة المستفيد -3-1-3

تمعب التكنولوجيا دورا ميما في الحصوؿ عمى المعمومات التي يحتاج إلييا المستفيد    

قؿ جيد وكذلؾ تسيـ التكنولوجيا في أأو في حياتو الخاصة بأسرع وقت و  في دراستو

االتصاؿ بيذه  ؿاالتصاؿ والتعرؼ عمى الثقافات المتنوعة بشكؿ مباشر وواقعي مف خبل

 االنترنتمثؿ البرامج التي يمكف الحصوؿ عمييا مف  ةولوجيالوسائط التكن ؿالثقافات مف خبل

 :التي تعمؿ عمى األخرىت والتكنولوجيا جممة مف اإليجابيا

  مع تنمية ميارات التفكير العممي وحؿ المشكبلت واكتساب المستفيد القدرة عمى التعامؿ

 .وسائؿ االتصاؿ المتعددة

  المطبوعة تنمية ميارات التعميـ الذاتي التي تربط المستفيد بالبحث في مصادر المعمومات

 وقت الحاجة. إليياوغير المطبوعة والرجوع 

 1بعض الميارات العممية مثؿ دقة المبلحظة القدرة عمى تفسير النتائج. اكتساب 

 .فيـ المستفيد لبعض القضايا الثقافية واالجتماعية 

 :مشكالت المكتبات العمومية -3-2
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التغيرات االجتماعية والتعميمية  االعتبارالمكتبات العمومية البد أف تأخذ بعيف 

التي ِتؤثر في المجتمع، وأف تكوف المكتبة العمومية التي تخدـ احتياجات  واالقتصادية

إلى بعض المشكبلت التي تواجو المكتبة العمومية والتي  اإلشارةالثقافية والتعميمية، ويمكف 

 نذكرىا كما يمي:

ة وىذه الزيادإلييا اليجرة  زيادة عدد السكاف بالمدف حيث تزداد أيالحضارية:  األماكننمو 

 متزايدة إلى خدمات المكتبة العمومية.السكانية بالمدينة في حاجة 

التقميدية المتبعة  مف زيادة استخداـ اآلالت وتغيير األساليب تبعوي وماالتطور التكنولوجي: 

في أداء األعماؿ وبالتالي زيادة أعباء ومياـ المكتبة العامة في ضرورة تقديـ المعمومات التي 

 1مع ىذه التطورات التكنولوجيا. يتبلءـالتعميـ الذاتي وزيادة معموماتو بما القارئ عمى  تساعد

 باإلضافة إلى ذلك نجد أيضا: 

المكتبات  تعاني منيا التيمف بيف المشكبلت  نقص الوعي بأهمية المكتبة العمومية:

المكتبة  العمومية ىي نقص الوعي لدى قطاع كبير مف الجميور بأىمية الدور الذي تقـو بو

 العمومية في تنمية الجوانب الثقافية والتربوية.

                                                           
 234مرجع سابؽ. ص.  بدر، أحمد. -1



 المكتبة العمومية وتأثيرها على المطالعة                                              الفصل الثاني
 

887 
 

لتحديث المالية  اإلمكانياتبعض المكتبات العمومية ليس لدييا المالية:  اإلمكانياتنقص 

تقديـ الخدمات التي تقدميا لفئات المستفيديف والعمؿ عمى تنوعيا، وتحسيف مستوى  أساليب

 األداء عند تقديـ ىذه الخدمات لجميع المستفيديف بمختمؼ الشرائح.

األمناء  إعداد: تعاني المكتبات العمومية مف نقص في األمناء المؤهمين إعدادالعجز في 

يتطمب العمؿ في المكتبات العمومية وجود أمناء المؤىميف لمعمؿ في المجاؿ الحيوي، حيث 

 عمى مستوى جيد يستطعوف تقديـ خدمات إيجابية لجميع فئات المستفيديف.

ي العمومية فضعؼ الدور الذي يقوـ بو أمناء المكتبة  مشكالت بناء وتنمية المجموعات:

لبناء وتنمية مجموعات المكتبة  ت، حيث ال توجد سياسة واضحةبناء وتنمية المجموعا

في اختيار مصادر  تباعياإالعمومية وىي السياسة التي تحدد مف خبلليا األسس التي ينبغي 

 المعمومات وتقييميا.

السكاف لـ تضع في االعتبار الزيادة المطرودة في عدد  الزيادة المطرودة في عدد السكان:

مما يخمؽ مشكمة تسبب عبئا ثقيبل عمى أمناء في المنطقة التي تقع فييا المكتبة العمومية، 

 1ألف النمو السكاني البد أف تقابمو تمبية االحتياجات. ،المكتبة

ف نقص مدوؿ العربية ي التعاني الكثيػر مف المكتبات العمومة فنقص وحدات األثاث: 

وحدات األثاث، وىذا النقص ال يتناسب مع الزيادة المطردة والمتوقعة في زيادة المستفيديف 
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وحدات األثاث المتوفرة حاليا في المكتبات العمومية ال ينطبؽ عمييا المواصفات  كما أف

 القياسية المطموبة.

 أساليبيرجع السبب في ىذه السمبيات إلى نقص في ضعف مستوى النشاط الثقافي: 

 الدعاية واإلعبلف عف تمؾ األنشطة بوسائؿ الدعاية واإلعبلف المختمفة.

الكافية الفني غير الدقيؽ نتيجة غياب الخبرة  اإلعداد مشكالت التنظيم الفني لممجموعات:

 لدى أمناء المكتبة العمومية لمقياـ بعمميات اإلعداد الفني.

 باإلضافة إلى ذلؾ نجد أيضا: 

 وتعميمية ثقافية،  اجتماعيةة ة العمومية ورسالتيا، بعدىا مؤسسمفيـو المكتب غياب 

تيدؼ إلى خدمة أفراد المجتمع دوف تمييز وذلؾ بتزود المواطنيف بالمعمومات والكتب والمواد 

 .رغباتيـوكؿ التسييػػبلت التي تتفؽ مع 

 1المكتبية.فتقار إلى التعاوف بيف المكتبات وغياب التخطيط لمخدمات اال 

 ىماليا، المجتمعف ة مات معينػة عمى فئالخدمات المكتبي اقتصار  لفئػات النساء  وا 

 واألطفاؿ واألجانب عف البمد والمناطؽ النائية.

 

                                                           
عباس، ىاشـ بف عبد اهلل. الركائز األساسية لمنظاـ الوطني لممكتبات العامة بالمممكة العربية السعودية. الرياض: مكتبة  -1
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 :العوامل المؤثرة عمى المطالعة -3-3

 عددالتي يكوف  األسرة فألقد أثبتت الدراسات في الميداف االجتماعي  :العامل االجتماعي

 ىا عمى المطالعة وذلؾ يرجع إلى:ءال تحفز أبنا اكثير  أفرادىا

كؿ أبنائيـ مقارنة باألسرة قميمة العدد، وبالتالي فإف  قدرة الوالديف عمى مراقبة ومراعاةعدـ 

عدمو كما تؤثر بالجو المييمف  أثر كبير عمى تشجيع األبناء لممطالعة أو األسرةعدد أفراد ل

 ،يشجعاف الطفؿ عمى ذلؾ أفرادىا يطالعوف وخاصة الوالديف أو، فإذا كاف األسرةعمى 

فالمطالعة عادة وىواية إذا مارسيا الطفؿ  1،محًبا لمكتب والمطالعة والعكس صحيح فسيشب

تأصمت فيو ونمت معو، ويمعب الوسط العائمي الذي ينشأ فيو دورا فعاال في تأصيؿ ىذه 

في نمو ىذه المادة  إنجابيالقراءة تؤثر تأثيرا فالوسط الذي تكوف لو صمة بالكتب وا ،المادة

 لدى األطفاؿ.

فيما يحثاف لكؿ فرد رغبة وميوؿ وىذا مف العوامؿ المؤثرة عمى المطالعة، : العامل النفسي

د يواجو بعض قالصبر عمى التعمـ كما أف القارئ أكثر و  طبلعواإلالقارئ عمى البحث 

المطالعة كصعوبة القراءة أو عدـ فيـ مفيـو النص، الحواجز النفسية التي تجعمو ينفر مف 

وليذا يجيب أف تكوف مواضيع المطالعة تتوافؽ ومستوى القارئ وكذا عدـ ممارستو أي 

ضغط أو إكراه عمى القارئ الختيار ما يود أف يطالعو ألف االستعداد لممطالعة يرتبط 

 بشخصية الفرد ككؿ.
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ونبلحظ في  بشكؿ واسع في تشجيع المطالعة االقتصادي: يساىـ العامؿ االقتصاديةالعوامل 

الكتب ألبنائيا، وىذا يعود لدخؿ  القتناءتخصص ميزانية  ىذا الصدد أف أغمب األسر، ال

عارىا، ىذا ما يجعؿ الفرد ال ييتـ سالكتب ولغبلء أ باقتناءيسمح  األسرة الضعيؼ الذي ال

 1ة في معظـ األسر.بالمطالعة وبالتالي لـ تأخذ بعد مكانتيا البلزم

إف لممكتبة دورا فعاؿ في تشجيع المطالعة لما توفر مف جو مبلئـ لمقارئ حيث  عامل المكتبة:

ئ والمقاعد يساعد عمى التركيز والقراءة، كتوفير اإلضاءة الجيدة والتيوية الكافية والجو الياد

جميع رغبات المستفيديف والطاوالت المريحة وكذا توفير مصادر المعمومات المختمفة لتمبية 

يصطمح  ولزيادة فعالية خدمات المكتبات في تشجيع المطالعة انتيجت خدمات جديدة أو ما

عميو بالنشاطات الثقافية ليدؼ لفت انتباه القارئ ألىمية الكتاب وتقريبو منيـ عف طريؽ 

ى إلى معارض الكتب بحيث تعتبر المكتبات العمومية مف أىـ المراكز الثقافية التي تسع

خاصة األطفاؿ حيث تغرس فييـ حب المطالعة الذي يزودىـ  األفرادترقية المقروئية بيف 

بالمعرفة  باإلضافة إلى تنمية الخياؿ واكتساب الكثير مف القيـ واالتجاىات االيجابية 

أما بالنسبة لمطفؿ فتمؾ القيـ تبلزمو مدى حياتو  2،بالمطالعة والبحث والتعامؿ مع الكتب

مف مستخدمي المكتبة العمومية مف مختمؼ شرائحيـ فإنيا تؤدي ليـ  األخرىة لمفئات وبالنسب

خدمات مخصصة ليـ حسب مجاالت اىتماماتيـ وميوالتيـ الشخصية في مختمؼ المجاالت 

                                                           
 31، ص. 1960، محمد محمود. الطفؿ يستعد لمقراءة. القاىرة: دار المعارؼ، رضواف -1
2

 78رضوان، محمد محمود. نفس المرجع.ص.  -
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وبذلؾ يتمكف المستفيد مف المكتبة العمومية مف استثمار أوقات فراغيـ فيما يعود عمييـ 

 صيد المعرفي.بزيادة خبراتيـ وتنمية الر 

 :تمبية احتياجات المستفيدين التي تعرقل عوائقال -3-4

والمكتبة العمومية في خدمة جميع شرائح  إف لكؿ مستفيد ميوالت ورغبات الخاصة بو

المجتمع فكؿ فرد لو الحؽ في الحصوؿ عمى ما يحتاجو مف المتطمبات مف مصادر 

المعمومات التي تتوفر عمييا المكتبة وبالرغـ مف توفرىا إال أف ىناؾ عوائؽ تحوؿ أماـ تمبية 

 حاجات المستفيد والتي نذكر منيا:

 تتمثؿ في سيولة الوصوؿ إلى المعمومات وصوال ماديا  والتي :عوائق مادية وتجهيزية_1

معنويا وكذلؾ سيولة استخداميا وىما مؤشراف أساسياف المذاف يختار المستفيد عمى  أو

 .1أساسيما استخداـ نظاـ المعمومات أو تركو

  وأخصائيوىي التي تتعمؽ بالعبلقات بيف المستفيد  عوائق نفسية واجتماعية:_2

المعمومات والنظاـ ككؿ، ىذه العبلقة ىي التي عمى أساسيا يتولد لدى المستفيد رد فعؿ 

 نظاـ المعمومات واألخصائي في حد ذاتو. اتجاهسمبي أو ايجابي 

 تتمثؿ في جيؿ المستفيد لمختمؼ الخدمات المتوفرة في النظاـ ألجمو،  :عوامل تقنية_3

                                                           
سعاد ، جغاطي . مراكز المعمومات في الجزائر: قسنطينة: شيادة ماستر ، جامعة منتوري .قسنطينة معيد عمـ  -1

 85، ص. 2010المكتبات، 
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والفائدة التي يمكنو جنييا مف طمبيا كما تتمثؿ في فشؿ المستفيد في صياغة سؤالو، وبذلؾ 

سمبية  انفعاالتيفشؿ أخصائي المعمومات في فيمو، يتعقد الحوار بينيما وتتولد لكمييما 

األخر، كؿ ىذا ينشأ نتيجة إخبلؼ المستويات العممية والثقافية والمغوية كذلؾ مف بيف  اتجاه

ؽ التقنية، تعقد استخداـ وسائؿ البحث وبالتالي يصعب البحث عف المعمومات، مما العوائ

يجعؿ المستفيد يبذؿ الجيد والوقت والماؿ الكثير لمحصوؿ عمى الخدمة التي تحقؽ لو 

     ى لغة واحدة لمغات وىنا ال يمكف أف يستعمؿ سو متطمباتو، كما أف ىناؾ مشكؿ تعدد ا

وقت طويؿ في توفير الوثائؽ لممستفيد  استغراؽالنياية عند  أو عدد قميؿ مف المغات في

  1.ايصعب عميو الحصوؿ عمى نسخ الوثائؽ التي يطمبي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 85ص.  ع.نفس الرج. سعاد ، جغاطي -1
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 خاتمة الفصل الثاني:

مف خبلؿ ما تطرقنا إليو في الفصؿ الثاني نستنتج أف المكتبة العمومية تشكؿ مركزا  

أساسيا لمعمؿ الثقافي ومدخبل ىاما لتوسيع دائرة الوعي ورفع الكفاءة ومستوى الفرد الذي ال 

يمكف أف يتحقؽ إال مف خبلؿ المطالعة، وال يمكف لمقارئ أف يطالع إال إذا كانت المكتبة 

وىذا ال  وأوعية المعمومات التي ترضي مختمؼ أذواقو واحتياجاتو،دـ لو خدمات العمومية تق

يمكف أف يكوف إال في جو مبلئـ يساعد عمى المطالعة وعوامؿ تحفز عمى ذلؾ، وىذا يعتمد 

عمى نجاح المكتبة العمومية، وتوفرىا عمى المعايير الخاصة بالمساحة األمثؿ والموقع 

عمييا وعمى توفير المحيط المبلئـ لمرواد  وليفؤ المسة ومدى قدرة المبلئـ والتجييزات البلزم

إلييا والغاية  تحقؽ األىداؼ المسطرة التي تصبو حتى يساعدىـ عمى العمؿ والمطالعة كي

 المرجوة مف ذلؾ.
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 تمهيد:

ُيعتمُد فيو عمى أدوات  ،الجانب التطبيقي لمبحوث العممية تكممة لمجانب النظري يعتبر

س والتوصل إلى نتائج ذات قيمة عممية وعممية تعك ،وأساليب منيجية لجمع البيانات الدقيقة

ومن خالل ىذا  .تباع منيج مالئم لمظاىرة المدروسةوتفسر الواقع المدروس من خالل ا

واستخراج نتائج الدراسة لمتعرف عمى الدور الذي  ،الفصل سوف نتطرق إلى تحميل البيانات

وىذا  ،في تفعيل المطالعة لدى مستفيديياالعمومية لبمدية خضرة بمستغانم  تمعبو المكتبة

ن انطالقا من البيانات المستقاة من الدراسة الميدانية المعتمدة عمى استمارة االستبيا

 والمالحظة كوسيمة لجمع المعمومات.

 المكتبة العمومية لبمدية خضرة: -1

ىي مؤسسة عمومية متعددة النشاطات ذات طابع ثقافي عممي، تتوسط العمران وغير  

، تقدم 11بعيدة عن المؤسسات التربوية كما أنيا غير بعيدة عن الطريق الوطني رقم 

بقرار من رئيس الجميورية،  2009سيا سنة خدماتيا لمختمف األعمار والفئات، تم تأسي

شيرا وىي تحتوي عمى  15تحت اسم ميني محمد المدعو بالعفريت تجاوزت مدة إنشائيا 

نسخة  6286رصيد معتبر تشمل تخصصات متنوعة بحيث بمغ عدد الكتب بالمكتبة حاليا 

لسنوات في عنوان، وسنوضح في الجدول اآلتي حالة الرصيد الوثائقي لممكتبة في ا 4294و

 1كل سنة :

                                                           
1
 صباحا. 19:99، الساعة 7912أفرٌل  94مقابلة مع مدٌر مكتبة خضرة، موسً أحمد،  - 
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 رصيد المكتبة حسب كل سنة:  -1-1

 عدد الكتب السنة 

2010 2301 

2011 2012 

2012 367 

2014 274 

2015 792 

2016 176 

 6886 المجموع

 ب كل سنة.سح حالة الرصيد الوثائقي لممكتبة (: يوضح11الجدول رقم )    

 _ مبنى المكتبة ومختمف أقسامها:1-8

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

 ، وىي مصممة عمى الشكل التالي:²م320مساحة 

 1أ_ الطابق األرضي:

 ²م17.33يوجد مكتب المدير تقدر مساحتو بـ 

                                                           
1
 .مقابمة مع مدير مكتبة خضرة، المرجع السابق - 
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باإلضافة إلى مكتب  مقعد 34، تتسع لـ ²م77.90قاعة اإلعالم اآللي مساحتيا حوالي 

 خاص بالسكرتارية ويتوسطيا بيو.

 ²م80.11قاعة المطالعة لألطفال تقدر مساحتيا بـ 

 ب_ الطابق األول:

 .²م45.37بو قاعة خاصة لمعالجة الوثائق مساحتيا  تقدر

 .²م15.4بنك اإلعارة مساحتو 

 .²م131.53قاعة مطالعة مساحتيا حوالي 

 :الموارد المادية والبشرية -3 -1

تضم المكتبة العمومية لبمدية خضرة مجموعة من الكوادر البشرية اليامة والتي  طاقم المكتبة:

 1تتمثل في:

 _ ثالثة موظفين دائمين وىم : المدير المكمف بالتسيير والمساعد وحارس ليمي.1

 _ ثالثة عمال من عقود ما قبل التشغيل.2

 _ خمسة عمال من دار الثقافة.3

 عمال من دار البمدية. _ خمسة4

                                                           
1
 مقابلة مع مدٌر مكتبة خضرة، المرجع السابق. - 
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 التجهيزات المكتبية: -1-4

جياز قدم من طرف دار الثقافة أما بالنسبة  36جيازا حاسبا منيا  46يوجد بالمكتبة 

كرسيا كما  274طاولة إعالم آلي وحوالي  47رفا حديدي وخشبيا، و 50لمرفوف فيوجد 

 طاولة. 36خزانات وتحتوي كذلك عمى  09تحتوي المكتبة عمى 

 د بيا ختم خاص بالجرد وختم خاص بالممكية.يوج

 لمنسخ. 02منيا لمطباعة و 07آالت؛  09يوجد بيا 

 قسم خدمات المستعممين:

 ويضم ىذا القسم كل:

 _  مصمحة تسيير الرصيد وتوجيه القراء:1

 .إعداد بطاقات القارئ وتجديدىا 

 .اإلشراف عمى تنظيم المراجع في الرفوف 

  1يحتاجونو.تزويد القراء بكل ما 

 

 

 

                                                           
1
 مقابلة مع مدٌر مكتبة خضرة، المرجع السابق. - 
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 _ مصمحة التنشيط:8

 ىي المصمحة المعنية والمكمفة بإعداد تنظيم النشاطات الثقافية بالمكتبة والمتمثمة في:

 .النشاطات الخاصة باألطفال 

 .الممتقيات 

 .الندوات 

 .أيام دراسية 

 1التوقيت: -1-5

 13صباحا ومن  12إلى  08المكتبة أبوابيا كل أيام األسبوع ماعدا يوم الجمعة من  تفتح  

 مساءا. 16:30إلى 

 إجراءات الدراسة: -8

 االستبيان: -8-1

 تفريغ وتحميل البيانات:  -8-1-1

تم توزيع االستبيان عمى عينة عشوائية من المجتمع المدروس، بحيث كانت العينة  
بالرغم من  من مجتمع الدراسة، %6.82الحقيقية لمدراسة بحيث مثمت المختارة ىي العينة 

النسبة القميمة إال أننا استطعنا معالجة ىذا الموضوع المتواضع، وذلك راجع لموقت الضيق 
إلجراء الدراسة الميدانية والعدد القميل من المستفيدين الذين يرتادون المكتبة، وعميو كان 

 ختمف المستويات ومن كال الجنسين.بم امستفيد 70مجموع العينة 
                                                           

1
 ق.مقابلة مع مدٌر مكتبة خضرة، المرجع الساب - 
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 :البيانات الشخصية

 _ الجنس:1

 ( : يوضح توزيع العينة حسب الجنس.18الجدول رقم )

 التحميل:

والتي توزعت  ،( جنس أفراد العينة التي نحن بصدد دراستيا02ن لنا الجدول رقم )ييب
أما اإلناث فقدرت  ،من النسبـــة الكميـــــة %47بنسبتين متقاربتين بحيث بمغت نسبة الذكور 

من العدد اإلجمالي لمعينة ويفسر ىذا االختالف بكون المكتبة عمومية  %53نسبتين بـ 
 .تستقطب الجنسين معا، وىذا ما يوضحو الشكل التالي

 

 

47% 

53% 

 يمثل نسب توزيع أفراد العينة حسب الجنس: 11الشكل رقم

 ذكر

 أنثى

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %47 33 ذكر
 %53 37 أنثى

 %111 71 المجموع
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 _ السن:8

 النسبة المئوية التكرار السن
 %13 09 سنوات  10أقل من 

 % 66 46 سنة  20إلى 10من 
 %20 14 سنة  30إلى 20من 
 %01 01 سنة فما فوق  30

 %111 71 المجموع
 ( : يمثل سن أفراد العينة.13الجدول رقم )

 التحميل:

العينة يتبين لنا من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله الذي يمثل توزيع أفرد 
حسب السن والذي قسم إلى فئات نظرا لطبيعة مجتمع المستفيدين من المكتبة العمومية فإن 

سنة وىي أكبر نسبة بحيث قدرت  20إلى 10أغمبية أفراد العينة تتراوح أعمارىم من 
 2فيم الذين تتراوح أعمارىم من  %20وذلك راجع لطبيعة الفئة المتمدرسة أما نسبة % 66ـب
أعمارىم أقل من عشرة سنوات، وفي األخير  %13فيم فئة الشباب، أما نسبة  سنة 30إلى 0

 .فما فوق 30وىي نسبة قميمة جدا من الذين تتراوح أعمارىم  %01نجد نسبة 
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 _ المستوى الدراسي:3

 النسبة المئوية التكرارات المستوى الدراسي
 %13 09 ابتدائي 
 %24 17 متوسط
 %37 26 ثانوي 

 %26 18 جامعي 
 %111 71 المجموع

 ( : يمثل المستوى الدراسي ألفراد العينة.14الجدول رقم )

 التحميل:

مستواىم التعميمي بين  بحيث نالحظ أن الدراسي ألفراد العينة يوضح لنا الجدول المستوى
 %26والجامعي بنسبة  %37والثانوي بنسبة  %24، المتوسط بنسبة %13االبتدائي بنسبة 

وىذا يبرر أن تالميذ الثانوية يترددون عمى المكتبة العمومية بنسبة كبيرة وىذا لطبيعة 
تحتوي عمى كتب مدرسية مكممة لممقررات الدراسية  بحيث مجموعاتيا في كافة  التخصصات

لذا يترددون لمراجعة الدروس خصوصا فيما يتعمق بطمبة السنة الثالثة في إطار التحضير 

13% 

66% 

20% 

1% 

 يمثل نسب توزيع أفراد العينة حسب السن: 18الشكل رقم

 سنوات 10أقل من 

 سنة 20إلى  10من

 سنة 30إلى  20من

 سنة فما فوق 30
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ثم تمييا  ،مما يساعدىم عمى التحصيل الدراسي ثم تمييا نسبة الجامعيين -يا لشيادة البكالور 
وفيما يتعمق  ،نسبة المتوسط الذين يترددون عمى المكتبة من أجل المطالعة ومراجعة الدروس

بطمبة السنة الرابعة متوسط بكونيم مقبمين عمى شيادة التعميم المتوسط فيم في حاجة إلى 
من طرف فئات  مييا نسبة االبتدائي وىي نسبة قميمة ولم نجد إقباالتحصيل دراسي ىذا ثم ت

 أخرى ىذا ما وقفنا عميو خالل المالحظة.

 
 _ االنخراط في المكتبة:4

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %80 56 نعم 
 %20 14 ال

 %100 70 المجموع
 المنخرطين في المكتبة(: يوضح نسبة أفراد العين المنخرطين وغير 15الجدول رقم )

 

 

13% 

24% 

37% 

26% 

 يمثل نسب المستوى الدراسي ألفراد العينة: 13الشكل رقم

 ابتدائً 

 متوسط

 ثانوي 

 جامعً 
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 التحميل:

توضح لنا معطيات الجدول أعاله أن عدد أفراد العينة المنخرطين في المكتبة تقدر        
وىي نسبة مرتفعة، أما بالنسبة لألفراد غير المنخرطين قد بمغت نسبتيم بـ %80نسبتيم بـ 

، ويفسر ىذا بكون أن نظام المكتبة يفرض إجبارية التسجيل، أما األفراد غير 20%
المسجمين فيم من األفراد الذين يأتون مع زمالئيم أو تساىمت معيم المكتبة وىذا ما تم 

 مالحظتو خالل إجرائنا ليذه الدراسة. 

 
 

 

 

 

 

80% 

20% 

 يمثل نسب المنخرطين في المكتبة ألفراد العينة: 14الشكل رقم

 نعم 

 ال
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 : _ أسباب عدم االنخراط في المكتبة5

 النسبة المئوية التكرار أسباب عدم االنخراط
 %14 2 المكتبة بعيدة عن مقر سكنك

 %79 11 ليس لديك وقت 
 %21 1 عدم وجود الكتب التي تحب مطالعتيا

 %00 00 صعوبة استخراج الوثائق
 %100 14 المجموع

 يوضح أسباب عدم انخراط أفراد العينة في المكتبة. ( :16الجدول رقم )

 التحميل:

 غير المنخرطين كانت إجابتيم بـ" الجدول أن األفراد يتضح لنا من خالل معطيات
 ،ىذا السبب وراء عدم انخراطيم بالمكتبة %79والتي قدرت نسبتيم بـ  ،ليس لدييم الوقت"

"بعد المكتبة عن  تعبر عن فئة األفراد الذين اختاروا اإلجابة بـ %14ونجد بالمقابل نسبة 
مقر سكنيم"، فصعوبة التنقل إلى المكتبة ومشقت الوصول إلييا األمر الذي كان وراء عدم 

أما اختيار اإلجابة بـ "عدم وجود الكتب التي تحب مطالعتيا" فقد قدرت نسبتيا بـ  ،انخراطيم
المكتبة ن توفر انخراطيم وىي نسبة قميمة، ومن ىنا نقول إ كان سبب في عدم ىذا ما 07%

عمى الكتب التي تتوافق مع رغباتيم وميوالتيم القرائيىة يعتبر عامال أساسيا في جمب الرواد 
لم يتحقق لبعض  وىذا ما ،لإلقبال عمى المطالعة األمر الذي يدفعيم إلى االنخراط بالمكتبة

وبة أما احتمال صع ،في عدم انخراطيم بالمكتبة ااألفراد من الفئة المدروسة مما كان سبب
استخراج الوثائق فكانت منعدمة ويفسر ىذا بكون أن الممف يحتوي عمى وثائق بسيطة يسيل 

 عمى أي شخص استخراجيا. 
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 _ تردد أفراد العينة عمى المكتبة في األسبوع:6

 النسبة المئوية التكرار معدل تردد أفراد العينة المنخرطين بالمكتبة
 %45 25 دائما
 %50 28 أحيانا
 %5 3 نادرا

 %100 56 المجموع
 يوضح نسبة تردد أفراد العينة في األسبوع. ( :17الجدول رقم )

 التحميل:

تسعى المكتبة العمومية إلى توفير مختمف المواد المعرفية ألفراد المجتمع كافة لإلقبال عمى 
في المطالعة، ومن خالل الجدول حاولنا التعرف عمى نسبة تردد أفراد العينة عمى المكتبة 

من أفراد العينة  %50األسبوع، فقد تبين لنا من خالل قراءتنا لمعطيات الجدول أن نسبة 
بالنسبة ة أجابوا بأنيم أحيانا ما يترددون عمى المكتبة، وىذا راجع إلى كثافة البرنامج الدراسي

ل نجد قمة الوقت، في المقابل وىذا لممتمرسين الذي يؤثر كثيرا عمى تردد األفراد عمى المكتبة،
وىذا يدل  45%ىناك من صرحوا بأنيم يترددون دائما عمى المكتبة، بحيث قدرت نسبتيم بـ 

14% 

79% 

7% 0% 

 يوضح نسب أسباب عدم إنخراط أفراد العينة بالمكتبة: 15الشكل رقم

 المكتبة بعٌدة عن مقر سكنك

 لٌس لدٌك وقت 

 عدم وجود الكتب التً تحب مطالعتها

 صعوبة استخراج الوثائق
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عمى حب المستفيدين لممطالعة وقراءة الكتب، فيم يستغمون فرص فراغيم لمذىاب إلى 
المكتبة خاصة أن أوقات عمميا مناسبة، فيي تعمل كل أيام األسبوع ما عدا يوم  الجمعة، 

 .أجابوا أنيم نادرا  ما يترددون عمى المكتبة  %05كما نجد نسبة 

 
 _ مدى مالئمة موقع المكتبة:7

 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %90 63 مناسب

 %10 07 غير مناسب
 %100 70 المجموع

 ( : يوضح توزيع أفراد العينة حسب مدى مالئمة موقع المكتبة.18الجدول رقم )

 

 

 

45% 

50% 

5% 

 يوضح نسبة تردد أفراد العينة عمى المكتبة في األسبوع: 16الشكل رقم

 دائما

 أحٌانا

 نادرا



 دراسة ميدانية حول واقع انمطانعة ندى مستفيدين من انمكتبة انعمومية انثانث       انفصم 
 

171 
 

 التحميل:

تكون المكتبة العمومية في مكان يسيل الوصول إلييا من طرف من الضروري أن 
وعميو من خالل معطيات الجدول يتضح لنا بأن ىناك نسبة كبيرة من أفراد العينة  ،الرواد

وىذا يعود إلى أن المكتبة  %90نسبتيم بـ  تفقد قدر  "مناسب"يرون بأن موقع المكتبة 
وىي تبعد عن ازدحام المواصالت مما يجعل تتوسط العمران وقريبة من المؤسسات التربوية 

في حين ىناك من يرون بأن موقع المكتبة  ثين ُيقر بأن موقع المكتبة مناسبأفراد المبحو 
أن موقع المكتبة العمومية يمعب ومنو نقول  %10قدرت بـ  " وىي نسبة قميمةغير مناسب"

عمى نجاحيا والبد من  وظائفيا، وعميو يتوقف قدر كبيرأىدافيا و  دورا حيويا في تحقيق
مراعاة عدد من األمور اليامة في ىذا المجال كونيا تراعي سيولة الوصول إلييا عن طريق 
توفير شبكة المواصالت ووجودىا بالقرب من المرافق العامة وكذا إعداد لوحات إرشادية تدل 

 .عمى مكان وجودىا

 
 

 

 

90% 

10% 

 يوضح نسب  مدى مالئمة موقع المكتبة بالنسبة ألفراد العينة: 17الشكل رقم 

 مناسب

 غير مناسب
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 _ أسباب ارتياد المكتبة:8

 المئويةالنسبة  التكرار اإلجابة
 %31 22 المطالعة
 %20 14 التثقيف

 %36 25 مراجعة الدروس
 %13 09 اإلعارة

 %111 71 المجموع
 عينة عمى المكتبة يوضح أسباب تردد أفراد ال( : 19الجدول رقم )

 التحميل: 

أن أسباب التردد عمى المكتبة تختمف  09يتضح لنا من خالل قراءتنا لمجدول رقم 
وىذا ما يتبين لنا من خالل النتائج المدونة عمى الجدول بحيث نجد  ،آخرمن مستفيد إلى 

جل مراجعة الدروس لذلك فيم أمن أفراد العينة يترددون عمى المكتبة من  %36بأن نسبة 
من  %31أما نسبة الجو المناسب لذلك والمكتبة العمومية توفر  ،حاجة إلى مكان مناسبب

أفراد العينة يترددون عمى المكتبة ألجل المطالعة وفيم الدروس أكثر ولعل ىذا راجع إلى 
ءة الجو المناسب بالمكتبة وما توفر ليم من الراحة واليدوء التام باعتباره جوا يساعد عمى القرا

والتي قدرت بنسبة  ،خر يترددون عمييا من أجل التثقيفوالمطالعة في حين أن البعض اآل
من المبحوثين صرحوا بأنيم يترددون عمى  %13وذلك لمترويح عن النفس أما نسبة  20%

 وىذا ما يوضحو الشكل التالي.     .المكتبة من أجل إعارة الكتب
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 _ سعة قاعة المطالعة:9 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %80 56 نعم
 %20 14 ال

 %100 70 المجموع
  ةرأي أفراد العينة حول سعة قاعة المطالع ( :يوضح11الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

31% 

20% 

36% 

13% 

 يوضح نسب ارتياد المكتبة حسب دوافع أفراد العينة : 18الشكل رقم

 المطالعة

 التثقٌف

 مراجعة الدروس

 اإلعارة
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 التحميل : 

يتضح لنا بأن قاعة المطالعة كافية وىذا ما  09من خالل معطيات الجدول رقم 
أكدتو نتائج الجدول بحيث أن نسبة أفراد العينة الذين يرون أن قاعة المطالعة كافية وأجابوا بـ 

بينما الذين يرون أنيا غير كافية وأجابوا بال فقد قدرت نسبتيم  %80نعم فقد قدرت بـ 
ومن ىذا نستنتج بأن المساحة المخصصة لقاعة المطالعة مرتبطة بعدد المستفيدين  %20بـ

الذين يتوقع أن يترددوا عمى المكتبة باعتبارىا المنطقة الحيوية واليامة جدا من حيث الحركة 
د الالزمة، وأن نسبة تردد المستفيدين غير ثابت بالنسبة لقاعة والنشاط وبالتالي توفير المقاع

 ،المطالعة فيناك في بعض األوقات يزيد فييا معدل الرواد خاصة المقبمين عمى االمتحانات
فية وىذا ما يوضحو الشكل وىذا ما جعل بعض أفراد العينة يرون أن قاعة المطالعة غير كا

 التالي.

 
 

 

 

80% 

20% 

 يوضح نسب رأي أفراد العينة حول سعة قاعة المطالعة: 19الشكل رقم

 نعم

 ال
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 _ محيط المكتبة11

 ( : يوضح محيط المكتبة من حيث اإلضاءة والتهوية والهدوء:11الجدول رقم)

 التحميل:

من خالل نتائج الجدول يتضح لنا بأن محيط المكتبة مالئم من حيث اليدوء 
من العينة  %83وىذا ما أكدتو نتائج الجدول بحيث اتضح لنا نسبة  ،واإلضاءة والتيوية

المدروسة تؤكد عمى توفر اليدوء بشكل مناسب بالمكتبة في حين يؤكد البعض عمى عدم 
أما  %17قدرت نسبتيم بـ حيث والتي كانت إجابتيم بغير مناسب  ،توفر اليدوء بالمكتبة

 %100بالنسبة لإلضاءة فيؤكد بأنيا مناسبة وقد بمغت نسبة الذين أجابوا بأنيا مناسبة بـ 
حظناه خالل دراستنا بحيث كل الواجيات باعتبارىا تعتمد عمى اإلضاءة الطبيعية ىذا ما ال

عمى دخول الضوء الطبيعي وىذه الجية تتواجد فييا  تطل عمى الفضاء الخارجي الذي يساعد
وىذا  %86أما بالنسبة لمتيوية فقد بمغت نسبة الذين صرحوا بأنيا مناسبة بـ  ،قاعة المطالعة

يدل عمى رضا المستفيدين عمى ما توفره ليم المكتبة من الجو المالئم الذي يحفزىم 
  . يوضحو الشكل التاليىذا ما ويساعدىم عمى المطالعة 

 

 اإلجابات
 التهوية اإلضاءة الهدوء

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 %86 60 %100 70 %83 58 مناسب 

 %14 10 %00 00 %17 12 غير مناسب

 %111 71 %111 71 %111 71 المجموع
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 _ أماكن عمل فردية بالمكتبة:11

 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %00 00 نعم
 %100 70 ال

 %111 71 المجموع
 ( : يبين مدى توفر أماكن عمل فردية بالمكتبة 18الجدول رقم )

 التحميل:

بأنو ال توجد أماكن عمل فردية بالمكتبة  11لنا من خالل نتائج الجدول رقم  يتبين
بحيث صرحوا بأنو ال يوجد  %100وىذا ما أكدتو إجابات المبحوثين التي قدرت بنسبة 

 راعي ىذه األماكن.تخطيط والتصميم لم ويفسر ىذا بأن عند عممية الت ،فردية أماكن عمل

 

83% 

17% 

يوضح نسب : 11الشكل رقم
مالئمة محيط المكتبة من 

 حيث الهدوء

 غٌر مناسب مناسب

100
% 

0% 

يوضح نسب : 11الشكل رقم
مالئمة محيط المكتبة من 

 حيث اإلضاءة

 غٌر مناسب مناسب

86% 

14% 

يوضح نسب : 18الشكل رقم
مالئمة محيط المكتبة من 

 حيث التهوية

 غٌر مناسب مناسب
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 الحتياجات المستفيدين:_ تمبية رصيد المكتبة 18 

 يوضح مدى تمبية رصيد المكتبة الحتياجات المستفيدين.  ( :13الجدول رقم )

 التحميل: 

القراء عمى اختالفيم وتمبية احتياجاتيم فقد أتضح لنا وجدت المكتبة العمومية لتخدم 
مبي يالمكتبة  رصيد من عينة الدراسة أقروا بأن %50من خالل معطيات الجدول أن نسبة 

احتياجاتيم بعض ليم  يمبي و، ويرى البعض األخر من المبحوثين بأن"احتياجاتيم معظم "ليم
 ذلكمبي احتياجاتيم بشكل جيد و يالمكتبة  رصيد وىذا يعني أن، %46نسبتيم بـ  توالتي قدر 

 بأن المكتبة تحتوي عمى رصيديؤكد الكتفائيم بالمصادر التي توفرىا المكتبة، ومن كل ىذا 

0% 

100% 

 يوضح نسب أفراد العينة حسب توفر أماكن العمل الفردية بالمكتبة: 13الشكل رقم

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %50 35 معظم االحتياجات
 %46 32 بعض االحتياجات

 %04 03 ال يوفر أي احتياجات
 %111 71 المجموع
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، ىذا ويرى البعض األخر بأن المكتبة ال توفر أي معتبر يمبي احتياجات المستفيدين
   ك.والشكل التالي يوضح ذل %04احتياجات ليم بحيث قدرت نسبتيم بـ 

 
 _ الخدمات التي تشجع المستفيدين عمى ارتياد المكتبة:13

 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %66 46 نعم
 %34 24 ال

 %111 71 المجموع
المستفيدين عمى  ( :يوضح مدى توفر المكتبة عمى الخدمات التي تشجع14الجدول رقم )

 .ارتيادها

 

 

 

50% 

46% 

4% 

يوضح نسب تلبية رصيد المكتبات : 14الشكل رقم
 الحتياجات المستفيدين 

 معظم االحتٌاجات

 بعض االحتٌاجات

 ال ٌوفر أي احتٌاجات
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 التحميل:

توفير أفضل الخدمات حتى تستقطب أكبر عدد من  تعمل المكتبة العمومية عمى
ن في جمب الرواد لإلقبال عمى المطالعة، وىذا ما توضحو مالرواد باعتبار نجاح المكتبة يك

مما يدل عمى أن المكتبة تتوفر عمى  "نعم" نتائج الجدول بحيث كانت أغمب اإلجابات ب
% في حين بمغت نسبة اإلجابات 66كانت نسبتيا و  ،خدمات تشجع المستفيد عمى ارتيادىا

التي تنفي وجود خدمات تشجع عمى ارتيادىا وىذا ما سنوضحو في و ، % 34 "ال"ب 
 الجدول الذي سيميو.

 
 

 

 

 

 

66% 

34% 

 يوضح نسب توفر المكتبة عمى خدمات تشجع عمى ارتيادها: 15الشكل رقم

 نعم

 ال
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 _ الخدمات التي تقدمها المكتبة:14

 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %100 70 تقميدية 
 %00 00 إلكترونية

 %00 00 معا
 %111 71 المجموع

 ( :يوضح نوع الخدمات التي تقدمها مكتبة بمدية خضرة 15الجدول رقم )

 التحميل:

بأن  % من المبحوثين أجابوا100نتائج الجدول بأن نسبة يتضح لنا من خالل 
ىذا راجع لعدم مواكبة المكتبة إلى التطورات التكنولوجية المكتبة تقدم خدمات تقميدية، و 

الحالي أي أن المكتبة ال تتماشى مع التطورات الحديثة بحيث أنيا لم ترقى الحاصمة لموقت 
 بعد إلى العالم اإللكتروني .

 
 

100% 

0% 0% 

 يوضح نسب نوع الخدمات التي تقدمها المكتبة: 16الشكل رقم

 تقلٌدٌة

 إلكترونٌة
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 _رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها المكتبة:15

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %67 47 نعم
 %33 23 ال

 %111 71 المجموع
 يوضح مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم: ( :16الجدول رقم )

 التحميل:

ىذا  و  ،تي تقدميا المكتبة مرضيةيتبين لنا من خالل معطيات الجدول بأن الخدمات ال
بحيث أن أغمبية أفراد العينة أجابوا بنعم فقد بمغت النسبة أعاله ما أكدتو نتائج الجدول 

ة الذين يقومون بيا، وعمى مجموعة المصادر، ىذه الخدمات تعتمد طبعا عمى كفاءو  ،67%
مكانية تفاعميم واستفادتيم من نظام المعمومات كما أن خدمات  ياوكذا وعي المستفيدين وا 

تزيد من إقبال الرواد عمييا إال أنو في و  ،عامل من أىم العوامل التي ترفع من مكانة المكتبة
ترى بأن خدمات المكتبة غير حيث %من المبحوثين أجابوا بـ ال ب33المقابل نجد نسبة 

 .مرضية

 
 

67% 

33% 

يوضح نسب درجة رضا أفراد العينة عن الخدمات التي : 17الشكل رقم
 تقدمها المكتبة

 نعم

 ال
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 _ معرفة إذا كانت تقدم المكتبة نشاطات:16

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %91 64 نعم
 %09 06 ال

 %111 71 المجموع
 ( :يبين لنا إذا كانت المكتبة تقدم نشاطات.17الجدول رقم )

 التحميل:

 ،المكتبة العمومية من خالل األنشطة التي تقدميا إلى جذب الرواد إلى المكتبة تيدف
و تنمية إقباليم عمى المطالعة، وخمق روح اإلبداع و االبتكار من خالل المشاركة في ىذه 

 األنشطة الثقافية. 

أفراد العينة صرحوا بأن  من%91نسبة نتائج الجدول أعاله يتبين لنا  من خالل
       ،دم نشاطات، مما يدل عمى الدور الذي تمعبو النشاطات في استقطاب الروادالمكتبة تق

في حين نجد في المقابل ، تعمقيم بياو  ،وتزيد من حبيم ،وية الصمة بينيم و بين المكتبةوتق
  % من المبحوثين صرحوا بأنيا ال تقدم نشاطات.09نسبة 

 
 

91% 

9% 

 يوضح نسب إذا ما كانت تقدم المكتبة نشاطات: 18الشكل رقم 

 نعم

 ال
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 _ نوعية النشاطات التي تقدمها المكتبة:17

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %23 30 تنظيم مسابقات 

 %36 46 معارض
 %13 16 محاضرات وندوات 

 %28 36 مسرحيات
 %111 188 المجموع

 ( :يوضح نسبة األنشطة المقدمة من طرف المكتبة18الجدول رقم )

 التحميل:

أن المكتبة ب% من المبحوثين صرحوا 36يتبن لنا من خالل نتائج الجدول بأن نسبة 
وىذا لما ليا من أىمية وتأثير عمى المستفيدين في ترددىم عمى المكتبة سواء تقوم بمعارض، 

% التي 28ميو نشاط المسرحيات بنسبة يثم  ،كانت معارض في الكتب العممية أو األدب
 ةثم يميو نشاط المسابقات الفكرية بنسب ،تمعب دورا كبيرا في الترفيو عمى نفسية المستفيدين

% من 13، في حين نسبة المستوى الفكري والثقافي لمقارئ والتي تتناسب مع، 23%
الندوات التي تقام بالمناسبات الوطنية رح بأن المكتبة تقدم المحاضرات و المبحوثين تص

  والدينية .
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 _ أنواع الخدمات التي تقدمها المكتبة:18

 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %41 55 اإلعارة

 %36 48 اإلرشاد والتوجيو
 %00 00 خدمة االنترنت

 %23 30 الخدمة المرجعية
 %111 161 المجموع

 نيوضح أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة لممستفيدي ( :19الجدول رقم )

 التحميل:

وذلك من خالل تقديم عدد من  ،تعمل المكتبة عمى جعل أوعيتيا تحت تصرف الرواد
 الخدمات ومتكاممة فيما بينيا.

% 41بأن المكتبة تقدم خدمة اإلعارة بنسبة  (19)يتبن لنا من خالل الجدول رقم 
ستفادة منو واال ،ومن ذلك يتضح لنا أىمية ىذه الخدمة لما توفره من وصول القارئ لمكتاب

% يعبر ىذا بأن 35بينما خدمة اإلرشاد والتوجيو قدرت ب  ،خارجيا مسواء داخل المكتبة أ

23% 

36% 
13% 

28% 

يوضح نسب نوعية النشاطات التي : 19الشكل رقم
 تقدمها المكتبة

 تنظٌم مسابقات

 المعارض

 محاضرات وندوات

 مسرحٌات
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المكتبة اكتسبوا قدرة االعتماد عمى أنفسيم في  عمى المبحوثين الذين يترددون بصفة دائمة
عن المكتبيين في توجيييم  نستغنو جعميم يمما  ،اختيارىم المادة التي تمبي احتياجاتيم

رشادىم دين الذين قميال ما يترددون عمى المكتبة مما يتم في حين تقدم ىذه الخدمة لممستفي ،وا 
 ،العمريةاآلنية وفق مستوياتيم العممية والثقافية و  توجيييم نحو المواد التي تمبي احتياجاتيم

ىذا ما يساعد القارئ في الحصول عمى و ، %23قد قدرت ب فأما نسبة الخدمة المرجعية 
، أما خدمة االنترنت فيي يح واإلعالمت التي يريدىا عن طريق اإلرشاد والتوضالمعموما

حصول عمى المعمومات التي ميمة لدى القارئ في المة في المكتبة التي تعد ضرورية و منعد
 أقل جيد.طالع عمييا بأسرع وقت و يريد اال

 
 

 

 

 

41% 

36% 

0% 

23% 

يوضح نسب أهم الخدمات التي تقدمها  20الشكل رقم 
 المكتبة للمستفيدين

 اإلعارة 

 اإلرشاد والتوجٌه

 جدمة االنترنت

 الخدمة المرجعٌة
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 _ إرشاد المكتبي لممستفيدين:19

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %27 19 دائما 
 %57 40 أحيانا
 %10 07 قميال 
 %06 04 أبدا

 %111 70 المجموع
 ( :يبين مدى إرشاد المكتبي لممستفيدين.81الجدول رقم )

 التحميل:

المكتبة عند الحاجة إلى ذلك حيث يمعب المكتبي دورا كبيرا في مساعدة الرواد داخل 
يتضح لنا من ىذا بي يتيح ليم المساعدة عند الحاجة، و أكدوا أن المكت ةن أغمب أفراد العينإ

حيث قدرت  ،يساعد المستفيد عمى اختيار الكتب الجدول بأن المكتبي "أحيانا" خالل نتائج
صعوبات في  اأحيانتواجييم يدل عمى أن المستفيدين  ىذاو ، %57نسبة اإلجابات بـ 

استخدام مواد المكتبة ما يتطمب منيم المجوء إلى طمب المساعدة من المكتبي، أما نسبة 
وىذا ما يدل عمى أن  ،%27المبحوثين الذين صرحوا بأن المكتبي يرشدىم "دائما" فقدرت بـ 

وىذا ما يجعميم يتمقون صعوبة في  ،عمى المكتبةنة من األفراد نادرا ما يترددون ىذه العي
ول مرة ألستخدام الفيرس والبحث عن األوعية المتوفرة في المكتبة، كما أن بعضيم يأتي ا

 10المساعدة من المكتبي باستمرار، في حين أن نسبة  ونيطمب مإلى المكتبة وىذا ما يجعمي
"قميال ما يساعدىم"، أما نسبة المبحوثين الذين صرحوا  من المبحوثين أجابوا بأن المكتبي %

وىذا ما %06بي ال يرشدىم وال يوجييم أبدا عند اختيارىم لمكتب قد بمغت نسبتيم بأن المكت
 .يوضحو الشكل التالي
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 _ الصعوبات التي يواجهها المستفيد أثناء البحث:81

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %27 19 نعم
 %73 51 ال

 %111 71 المجموع
 يوضح المصاعب التي تصادف المستفيد أثناء البحث واإلعارة. ( :81الجدول رقم )

 التحميل:

من خالل نتائج الجدول يتبين لنا بأن معظم المبحوثين ال تصادفيم مصاعب أثناء البحث   
بحيث صرحوا بأنيم ال يواجيون أي صعوبة أثناء  %73والتي قدرت نسبتيم بـ  ،واإلعارة

المكتبة توفر ليم احتياجاتيم من أوعية المعمومات،  وىذا راجع إلى أن ،البحث واإلعارة
من المستجوبين صرحوا بأنيم  %27وتعمميم بما ىو جديد بالمكتبة وفي المقابل نجد بأن 

يصادفون مصاعب أثناء البحث واإلعارة، وىذا ما سنحاول اإلجابة عنو من خالل نتائج 
 الجدول الموالي. 

27% 

57% 

10% 
6% 

 يوضح نسب مدى إرشاد المكتبي لمممستفيدين  81الشكل رقم 

 دائما

 احٌانا 

 قلٌال

 أبدا



 دراسة ميدانية حول واقع انمطانعة ندى مستفيدين من انمكتبة انعمومية انثانث       انفصم 
 

111 
 

 
 أثناء البحث: المستفيد_ أسباب الصعوبات التي يصادفها 21

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %05 1 سوء المعاممة

 %16 3 عدم توفر المراجع
 %00 00 سوء استخدام أدوات البحث

 %79 15 البحث تقميدي
 %111 19 المجموع

 ( : يوضح سبب المصاعب التي يصادفها المستفيد أثناء البحث واإلعارة.88الجدول رقم )

 

 

 

 

27% 

73% 

يوضح نسب المصاعب التي تصادف المستفيدين اثناء : 88الشكل رقم 
 البحث واإلعارة 

 نعم

 ال
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 التحميل:

والتي يقدر عددىا  ،%27( يتضح لنا أن نسبة 21انطالقا من الجدول السابق رقم)
 صرحوا بأنيم يصادفون مصاعب أثناء البحث واإلعارة،الي مجا من المجموع اإلمبحوث 19بـ 

 حيث يتبين من ،وىذا ما يوضحو الجدول أعاله ،سب أسباب مختمفةوالتي توزعت نسبتيم ح
والتي  ،إلى استخدام المكتبة لمبحث التقميدي يرجع سببوإلى أن ىذا  خالل قراءتنا لمجدول

أثناء البحث عن المعمومات التي ىم في  طويال اوىذا ما يكمفيم وقت ،%79قدرت نسبتيا بـ 
عمى  عدم توفر المكتبةكما يصرح بعض المستجوبين بأن صعوبتيم تكمن في  ،حاجة إلييا

خر من المبحوثين فيواجيون نتيجة لنقص المراجع أما البعض اآلتخدميم، وىذا لمراجع التي ا
أما بالنسبة  %05والتي قدرت نسبتيا بـ  ،صعوبة من خالل سوء المعاممة من طرف المكتبة

  .لسوء استخدام أدوات البحث فتنعدم نسبتيا

 
 

 

 

5% 

16% 
0% 

79% 

يوضح نسبة أسباب الصعوبات التي : 83الشكل رقم 
 تصادف المستفيد أثناء البحث واإلعارة

 سوء المعاملة 

 عدم توفر المراجع 

 سوء استخدام أدوات البحث 

 البحث تقلٌدي
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 _ عوامل التي تعرقل عمى المطالعة باستمرار:88

 ( :يوضح العوامل التي تعرقل المستفيدين عمى المطالعة باستمرار.83الجدول رقم )

 التحميل:

من المبحوثين تجد صعوبات  %83يتبين لنا من خالل قراءتنا لمجدول أن نسبة 
وىذا يعني أن نسبة كبيرة منيا ال تداوم عمى المطالعة  ،وعراقيل في المداومة عمى المطالعة
من المبحوثين ال يواجيون عراقيل تمنعيم عن  %17بصفة مستمرة إال أن ىناك نسبة 

وسنحاول التعرف عمى طبيعة العوامل التي تعيق المبحوثين عمى المطالعة بصفة  ،المطالعة
 الجدول الموالي:حسب ترتبيا وسيتم مستمرة و 

 
 

83% 

17% 

يوضح نسبة وجود العوامل التي تعرقل المستفيد : 84الشكل رقم 
 عمى المطالعة باستمرار

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %83 58 نعم
 %17 12 ال

 %111 71 المجموع
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 أهم العوامل التي تعرقل عمى المطالعة باستمرار:_ 83

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة
 %47 27 عوامل نفسية

 %41 24 عوامل اجتماعية
 %00 00 عوامل اقتصادية
 %12 07 عوامل مكتبية

 %111 58 المجموع
 باستمرار.( : يوضح نوع العوامل التي تعرقل المستفيدين عمى المطالعة 84الجدول رقم )

 التحميل:

يتضح لنا من خالل الجدول ترتيب المبحوثين لمعوامل التي تعيقيم عمى المطالعة 
 بصفة مستمرة قد جاء عمى النحو التالي:

ولعل ىذا راجع إلى  ،%47العوامل النفسية في المرتبة األولى حيث قدرت نسبتيا بـ 
ودان أساسا إلى ضغوطات الحياة عوامل اإلرىاق والقمق باعتبارىما عامالن مؤثران قد يع

والتي  %41والتي بمغت نسبتيا بـ  ،أما العوامل االجتماعية جاءت في المرتبة الثانية ،اليومية
وىذا مما ال يجد المبحوثين فرصة  ،سابقا 05وىذا ما أكده الجدول رقم  ،تفسر بضيق الوقت

وىي نسبة قميمة  ،%12ة بنسبة أما العوامل المكتبية فقد جاءت في المرتبة الثالث ،لممطالعة
وىذا  ،أما العوامل االقتصادية فيي منعدمة تماما ،من العدد اإلجمالي 07يتراوح عدد أفرادىا

العة وىذا ما يبينو ما يدل عمى أن المبحوثين ال تواجييم عوامل اقتصادية تعرقميم عمى المط
   . الشكل التالي
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 _ أثر النقائص الموجودة بالمكتبة وفضاءاتها:84

( :يوضح النقائص الموجودة بالمكتبة ودرجة تأثيرها عمى المستفيد من 85الجدول رقم )
 حيث االستفادة من خدماتها.

 

 

52% 
46% 

0% 2% 

يوضح نسبة العوامل التي تعرقل : 25الشكل رقم 
 المستفيدين على المطالعة باستمرار

 عوامل نفسٌة

 عوامل اجتماعٌة

 عوامل إقتصادٌة

 عوامل مكتبٌة

 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %10 07 كبيرة  نعم

 %27 19 متوسطة
 %16 11 قميمة

 %53 37 المجموع بنعم
 %47 33 ال

 %111 71 المجموع
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 التحميل:

من المبحوثين يؤكدون عمى أن  %53يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة 
النقائص الموجودة بالمكتبة تؤدي إلى التأثير عمى االستفادة من الخدمات المقدمة إال أن ىذا 

ن بدرجة" كبيرة" بينما أجابوا بأن التأثير عمييم كا %10التأثير كان بنسب متفاوتة فنسبة 
من  %16أما نسبة  ،من المستجوبين كان التأثير عمييم بدرجة "متوسطة" %27نسبة 

 من أفراد العينة %47في حين ترى نسبة  ،"نسبة قميمةـ "المبحوثين كان التأثير عمييم ب
ال تؤثر عمى استفادتيم من الخدمات  تيااأن النقائص الموجودة بالمكتبة وفضاءب تصرح

 المقدمة وىذا ما يوضحو الشكل التالي. 

 
 

 

 

 

53% 

47% 

يوضح نسبة تأثير النقائص الموجودة : 26الشكل رقم 
بالمكتبة وفضاءاتها على المستفيد من حيث االستفادة من 

 خدماتها 

 نعم 

 ال
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 _ أثر الضجيج الخارجي عمى تركيز المستفيدين من المكتبة:85

 ( :يوضح نسبة تأثير الضجيج الخارجي عمى تركيز المستفيدين.86الجدول رقم )

 التحميل:

من أفراد عينة الدراسة تؤكد أنيا ال  %66يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة 
وىذا يعني أن المكتبة تتوفر عمى اليدوء  ،عند وجودىا بالمكتبة اخارجي اتسمع ضجيج
من المبحوثين أجابوا بـ "نعم"  %34أما نسبة  ،يساعد عمى المطالعة مما بتا،الكافي لمعمل 

لكن كان ىذا التأثير بنسب متفاوتة فيناك  ،مما يؤثر عمى تركيزىم ،ىناك ضجيج خارجي
من المجموع  %20جدا بحيث قدرت بـ  قميمة"نسبة ـ "من صرحوا بأن الضجيج أثر عمييم ب

من المبحوثين صرحوا بأن ىذا الضجيج  %14كما نرى من خالل الجدول بأن نسبة  ،الكمي
وال مبحوث  وعمى تركيزىم أثناء المطالعة في حين نرى بأن متوسطة"نسبة ـ "يؤثر عمييم ب

بحيث تنعدم نسبتيا وىذا ما يوضحو  "نسبة كبيرةـ "أجاب بأن تأثير الضجيج الخارجي كان ب
 الجدول أعاله .   

 

 

 النسبة التكرار اإلجابات
 %00 00 كبيرة  نعم

 %14 10 متوسطة
 %20 14 قميمة

 %34 24 المجموع بنعم
 %66 46 ال

 %111 71 المجموع
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34% 

66% 

 يوضح نسبة تأثير الضجيج الخارجي عمى تركيز المستفيدين  87:الشكل رقم

 نعم

 ال
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 النتائج العامة لمدراسة: -8-1-8

 من خالل تحميمنا لالستبيان توصمنا إلى النتائج التالية:

ن أكثر من المستفيدين غير المنخرطين ويرتادون المكتبة في و ن المنخرطو _ المستفيد1
 أغمب األحيان.

 _ يرى أغمب أفراد العينة المدروسة أن موقع المكتبة مناسب.2

 المستفيدين يرتادون المكتبة من أجل المطالعة ومراجعة الدروس. _ معظم3

 من عينة الدراسة بأن قاعة المطالعة كافية. %80_أجمعت نسبة 4

وء واإلضاءة _ يؤكد معظم أفراد العينة المدروسة بأن محيط المكتبة مناسب من حيث اليد5
 في خمق جو يساعد عمى المطالعة. والتيوية، وىذا عامل أساسي

 %50احتياجاتيم وذلك بنسبة معظم  _ معظم أفراد العينة صرحوا بأن رصيد المكتبة يمبي6
وىذا باعتبار أن المكتبة العمومية تتوفر عمى مختمف التخصصات وىذا يستحيل أن يمبي 

 جميع احتياجات أفراد عينة المجتمع من المراجع التي يحتاجونيا في كل التخصصات.

 بأن المكتبة تتوفر عمى خدمات تشجعيم عمى ارتيادىا. _ صرح معظم أفراد العينة7

 من أفراد العينة المدروسة بأن المكتبة تقدم ليم خدمات تقميدية. %100أكدت نسبة  _ 8

_ أكد معظم المبحوثين بأن خدمات التي تقدميا ليم المكتبة مرضية والتي قدرت بنسبة 9
67%. 

والتي كانت تتمثل  ،مكتبة تنظم ليم نشاطات_ يصرح معظم أفراد العينة المدروسة بأن ال10
وىذا ما  ،معظميا في المعارض والمسرحيات وتنظيم المسابقات والمحاضرات والندوات

 وتحفيزىم عمى المطالعة. يساعد عمى جمب الرواد
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_ يصرح معظم أفراد العينة بأن أىم خدمات مكتبة خضرة تكمن بشكل كبير في خدمة 11
 جيو وىذا لما ليا من أىمية في وصول المستفيد إلى ما ىو بحاجة إليو.اإلعارة واإلرشاد والتو 

 _ صرح معظم أفراد العينة بأن المكتبي أحيانا ما يرشدىم ويوجييم عند اختيارىم لمكتب.12

 _ يؤكد معظم المبحوثين بعدم تمقييم صعوبات أثناء البحث واإلعارة.13

تعرقميم عمى المطالعة باستمرار إلى العوامل  _ أرجع معظم أفراد العينة بأن العوامل التي14
 النفسية واالجتماعية.الخارجية المتمثمة في العوامل 

_ صرح معظم المبحوثين بعدم وجود ضجيج خارجي عند وجودىم بالمكتبة مما يؤكد 15
 عمى أن المكتبة تتوفر عمى اليدوء الكافي الذي يساعد عمى المطالعة.

 الفرضيات:نتائج الدراسة عمى ضوء 

بعد تفريغ البيانات المتعمقة باالستبيان وتحميميا وتفسيرىا بما يتالءم مع معطيات الدراسة،    
نحاول معرفة مدى تطابق الفرضيات كإجابة مقترحة لإلجابة عمى المشكل األساسي 

 المطروح لمدراسة.

 وفيما يتعمق بدراستنا التي تمحورت حول السؤال الرئيسي الذي مفاده.

 ما دور المكتبة العمومية لبمدية خضرة في تفعيل المطالعة لدى مستفيدييا؟ 

تمعب المكتبة العمومية دورا فعاال في تشجيع المستفيدين فيما يخص الفرضية الرئيسية: 
 لإلقبال عمى المطالعة.

حسب النتيجة العامة لدراسة التي تؤكد الدور الفعال الذي تمعبو المكتبة العمومية في    
 جيع المستفيدين لإلقبال عمى المطالعة يمكننا القول أن ىذه الفرضية محققة.تش
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 الفرضيات الفرعية:

وتوفير الجو المالئم لممطالعة  ،االىتمام باحتياجات المستفيدينالفرضية الفرعية األولى: 
 يشجع الرواد لإلقبال عمى المكتبة العمومية.

 ،لممطالعة امالئم اعمومية لبمدية خضرة توفر جو تؤكد إحدى نتائج الدراسة بأن المكتبة ال  
وعميو نستنتج أن ىذه الفرضية محققة، وىذا  ،وأن رصيدىا يمبي معظم احتياجات المستفيدين

 من خالل ما يمي:

بأن محيط المكتبة مالئم من حيث اليدوء، ونسبة  %83( أكدت نسبة 11الجدول رقم )
بأن المحيط مناسب من  %86تؤكد بأنو مناسب من حيث اإلضاءة، وتؤكد نسبة  100%

 حيث التيوية، وىذا من بين العوامل التي تساعد عمى المطالعة لما توفره من جو مالئم.

من عينة الدراسة بأن رصيد المكتبة يمبي ليم  %50( أكدت نسبة 13أما الجدول رقم )
 معظم احتياجاتيم.

تمعب خدمات المكتبة العمومية والنشاطات التي تقدميا دورا أساسيا في : الفرضية الثانية
 استقطاب الرواد وتشجيعيم لإلقبال عمى المطالعة.

ونشاطاتيا تمعب دورا أساسيا في  دراسة بأن خدمات المكتبة العموميةأثبتت نتائج ال  
ذه الفرضية محققة، يمكننا القول بأن ى .استقطاب الرواد وتشجيعيم لإلقبال عمى المطالعة

 وىذا من خالل:

من المبحوثين بأن مكتبة بمدية خضرة تتوفر عمى  %66( أكدت نسبة 14الجدول رقم )
 خدمات تشجعيم عمى ارتيادىا لإلقبال عمى المطالعة.
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من أفراد العينة بأن الخدمات التي تقدميا المكتبة  %67( فأكدت نسبة 16أما الجدول رقم )
من المبحوثين صرحوا بأن المكتبة  %91( بأن نسبة 17كما يبين الجدول رقم ) ،مرضية

 تقدم ليم نشاطات باعتبارىا عامال أساسيا في جمب الرواد.

ال توجد مشاكل داخمية تعرقل عممية المطالعة لدى المستفيدين من المكتبة الفرضية الثالثة: 
 العمومية.

اكل داخمية تعرقل المستفيدين عمى المطالعة تؤكد نتائج الدراسة عمى عدم وجود مش   
 بالمكتبة العمومية، ما يعني تحقيق ىذه الفرضية الفرعية، ىذا من خالل ما يمي:

من المبحوثين ال يواجيون أي صعوبة أثناء البحث  %73( تؤكد نسبة 21الجدول رقم )
مع ّأي ضجيج من المبحوثين ال تس %66( بأن نسبة 26واإلعارة، كما يؤكد الجدول رقم )

 خارجي عند وجودىم بالمكتبة.
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نستنتج في األخير أن المكتبة العمومية ىي الركيزة األساسية التي تدعم التقدم العممي 

وارتقاء الشعوب من خالل نشر العمم والمعرفة التي تنتج  ،ومقياس تطور األمم ،والحضاري

مارستيا وتوفير األجواء المالئمة لم ،عن المطالعة ليذا فيي تسعى إلى دعم ىذه األخيرة

-باعتبارىا وسيمة ميمة في حياة المجتمع لما ليا من أىمية في اكتساب المعارف والثقافات 

والحصول عمى المعمومات من خالل ما تقدمو من خدمات بالمجان لمختمف شرائح المجتمع 

وتحضرىا  ،والنيوض بالمجتمعات ،دون تمييز بينيم، ومن أجل تحقيق رسالتيا السامية

ولمقضاء عمى دائرة  ،تضاء طريقنا بيا مكتبة العمومية منارة الشعوب والمطالعةفال ؛وتطورىا

األمم  ياعة التي تزدىر بلالجيل والغموض البد من عبور ىذا الطريق أال وىو المطا

وقدرتيا عمى تيسير أسباب المطالعة، فالمكتبة  ،وىذا مرده إلى المكتبة العمومية ،والحضارات

 .يان لعممة واحدة وىي تقدم المجتمعات ورقيياالعمومية والمطالعة وج
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 قائمة الجداول

 

 الصفحة العنوان الرقم
 112 حالة الرصيد الوثائقي لممكتبة في حب كل سنة. 10
 116 توزيع العينة حسب الجنس. 10
 117 سن أفراد العينة. 10
 118 المستوى الدراسي ألفراد العينة. 10
 119 أفراد العين المنخرطين وغير المنخرطين في المكتبة 10
 121 انخراط أفراد العينة في المكتبة.أسباب عدم  10
 122 تردد أفراد العينة في األسبوع. 10
 123 توزيع أفراد العينة حسب مدى مالئمة موقع المكتبة. 10
 125 عينة عمى المكتبةأسباب تردد أفراد ال 10
 126 رأي أفراد العينة حول سعة قاعة المطالعة 01
 128 محيط المكتبة من حيث اإلضاءة والتهوية والهدوء 00
 129 مدى توفر أماكن عمل فردية بالمكتبة 00
 130 مدى تمبية رصيد المكتبة الحتياجات المستفيدين. 00
 131 مدى توفر المكتبة عمى الخدمات التي تشجع المستفيدين عمى ارتيادها 00
 133 خضرةنوع الخدمات التي تقدمها مكتبة بمدية  00
 134 مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم 00
 135 يبين لنا إذا كانت المكتبة تقدم نشاطات. 00
 136 األنشطة المقدمة من طرف المكتبة 00
 137 أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة لممستفيدين 00
 139 مدى إرشاد المكتبي لممستفيدين. 01
 140 المستفيد أثناء البحث واإلعارة. المصاعب التي تصادف 00
 141 سبب المصاعب التي يصادفها المستفيد أثناء البحث واإلعارة. 00
 143 العوامل التي تعرقل المستفيدين عمى المطالعة باستمرار. 00
 144 نوع العوامل التي تعرقل المستفيدين عمى المطالعة باستمرار. 00
الموجودة بالمكتبة ودرجة تأثيرها عمى المستفيد من حيث االستفادة من  النقائص 00

 خدماتها.
145 

 147 تأثير الضجيج الخارجي عمى تركيز المستفيدين. 00
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 قائمة األشكال

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 116 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 10
 118 توزيع أفراد العينة حسب السن 10
 119 المستوى الدراسي ألفراد العينة 10
 120 المنخرطين في المكتبة ألفراد العينة 10
 122 أسباب عدم إنخراط أفراد العينة بالمكتبة 10
 123 العينة عمى المكتبة في األسبوعتردد أفراد  10
 124 مدى مالئمة موقع المكتبة بالنسبة ألفراد العينة 10
 126 ارتياد المكتبة حسب دوافع أفراد العينة 10
 127 رأي أفراد العينة حول سعة قاعة المطالعة 10
 129 مالئمة محيط المكتبة من حيث الهدوء 01
 129 اإلضاءةمالئمة محيط المكتبة من حيث  00
 129 مالئمة محيط المكتبة من حيث التهوية 00
 130 أفراد العينة حسب توفر أماكن العمل الفردية بالمكتبة 00
 131 تمبية رصيد المكتبات الحتياجات المستفيدين 00
 132 توفر المكتبة عمى خدمات تشجع عمى ارتيادها 00
 133 نوع الخدمات التي تقدمها المكتبة 00
 134 درجة رضا أفراد العينة عن الخدمات التي تقدمها المكتبة 00
 135 إذا كما كانت تقدم المكتبة نشاطات 00
 137 يوضح نسب نوعية النشاطات التي تقدمها المكتبة 00
 138 أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة لممستفيدين 01
 140 مدى إرشاد المكتبي لمممستفيدين 00
 141 البحث واإلعارة أثناءالمصاعب التي تصادف المستفيدين  00
 142 أسباب الصعوبات التي تصادف المستفيد أثناء البحث واإلعارة 00
 143 وجود العوامل التي تعرقل المستفيد عمى المطالعة باستمرار 00

 145 العوامل التي تعرقل المستفيدين عمى المطالعة باستمرار 00
النقائص الموجودة بالمكتبة وفضاءاتها عمى المستفيد من حيث تأثير  00

 االستفادة من خدماتها
146 

 148 تأثير الضجيج الخارجي عمى تركيز المستفيدين 00
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 احز٘بخبره             هؼظن                                   

 ثؼط احز٘بخبره                                            

 ال ْٗفش إٔ احز٘بخبد                                

 انخذياث واالنشطت: انثاني انًحىر

 ٘بدُب ؟رُل رزْفش الوىزجخ ػلٔ خذهبد رشدؼه ػلٔ اس -11

 ًؼن                              ال                                

 ًْع الخذهبد الومذهخ لىن ؟ هب -12

 رمل٘ذٗخ                        الىزشًّ٘خ                       هؼب                            

 ُل الخذهبد الزٖ رمذهِب له الوىزجخ هشظ٘خ ؟-13

 ًؼن                                  ال                             

 الوىزجخ ًشبغبد؟ُل رمذم لىن  -14

 ال     ًؼن                                                         

 

    

    

  

    

    

  

    

  

  



 هبُٖ ُزٍ األًشطخ؟ بنعىإرا وبًذ اخبثزه        

 هحبظشاد ًّذّاد                            رٌظ٘ن هضبثمبد                              

 هضشح٘بد            سض                 بهؼ                             

 هبُٖ أُن الخذهبد الزٖ رمذهِب له الوىزجخ؟ -15

 الخذهخ الوشخؼ٘خ                      اإلػبسح                                                  

 األًزشًذ اإلسشبد ّالزْخَ٘                       خذهخ                            

 ُل ٗششذن الوىزجٖ ّْٗخِه ػٌذ اخز٘بسن للىزت ؟ -16

 دائوب                                       أح٘بًب                                                

 لل٘ال                                        أثذا                              

 حأثير انًكخبت انعًىييت عهى انًطانعت : انثانث انًحىر

 ؟ّاإلػبسحالجحث أثٌبء ػت بصرصبدفىن هُل -17

 ًؼن                                     ال                              

 ؟ُل ٗؼْد رله إلٔ  بنعىإرا وبى خْاثه     

 ػذم رْفش الوشاخغ                      صْء الوؼبهلخ                                           

 الجحث رمل٘ذٕ     صْء اصزخذام ادّاد الجحث                                    

 ؟ثبصزوشاسُل ٌُبن ػْاهل رؼشلله ػلٔ الوطبلؼخ -18  

 ًؼن                                        ال                            

 فوبُٖ ُزٍ الؼْاهل؟ بنعىإرا وبى خْاثه 

 اخزوبػ٘خ                    ًفض٘خ                                                    

 هىزج٘خ                                الزصبدٗخ                               

 الوىزجخ؟ُل الٌمبئص الوْخْدح ثبلوىزجخ ّفعبءارِب أثشد ػلٔ اصزفبدره هي خذهبد  -19 

 ال                   ًؼن                                                        

 

    

    

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

  

  

    

    

  

  



 إرا وبى خْاثه ثٌؼن إلٔ إٔ دسخخ؟

 هزْصطخ                        لل٘لخوج٘شح                                

 ػٌذ ّخْدون ثبلوىزجخ ُل رضوؼْى العد٘ح الخبسخٖ ؟ -21

 ًؼن                                             ال                              

 ؟ُل ٗؤثش ػلٔ رشو٘زون ثٌضجخ  بنعىإرا وبى خْاثه 

  ظئ٘لخ خذا                      لل٘لخ                   وج٘شح                                   
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 ممخص:

إذ شممت في تناولت الدراسة موضوع المطالعة لدى المستفيدين من المكتبة العمومية، 
شقيا النظري عمى ماىية المكتبة العمومية بمختمف أنواعيا، أىميتيا، وأىدافيا، وخصائصيا، 
باإلضافة إلى خدماتيا ودورىا في المجتمع الذي يغرس  فييم عادة القراءة والمطالعة، وىذا 

ومعرفة  أىميتيا، وأىدافيا،ما تطرقنا لو في ىذا الجانب الذي تم فيو أبراز قيمة المطالعة 
الوعاء و والتي تكون مرتبطة بالمدة المستغرقة، أو الغرض، أو المنيج،  ،أنواع المطالعة

المعموماتي، وىذا يكون حسب رغبة الفرد ومن ىذا تم إبراز العوامل المساعدة عمى المطالعة 
لمقراء، والمييأة من حيث التي تكمن في الجو المالئم لممطالعة وتوفير المساحة الكافية 

عوامل الو ت المكتبات مشكال إلى وصواللتجييزات واإلضاءة والتيوية، وتوفرىا عمى اليدوء ا
حتياجات المستفيدين، أما فيما يخص الدراسة الميدانية تمبية امؤثرة عمى المطالعة وعوائق ال

فقد أجريت بالمكتبة العمومية لبمدية خضرة وقد اعتمدنا في لمدراسة عمى المنيج الوصفي 
ه األنسب لمثل ىذه الدراسات معتمدين في عممية جمع البيانات حول الظاىرة باعتبار 

المدروسة عمى أداتين أساسيتين وىما االستبيان والمالحظة ومن ثم تحميميا والتي أسفر عنيا 
 جمع أجوبة األفراد.

جاءت النتائج العامة لمدراسة عمى شكل نقاط ىامة تندرج ضمن السياق العام 
الرئيسية لمبحث، حيث تؤكد ىذه النتائج أن المكتبة العمومية لبمدية خضرة توفر جو لمفرضية 

 مالئم وعوامل مساعدة عمى المطالعة وأن رصيدىا يمبي احتياجات المستفيدين.

  الكممات المفتاحية:

    .المستفيدون -المكتبة العمومية -المطالعة -القراءة
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  :ملخص باللغة اإلنجليزية

Abstract: 

   The study dealt with the topic of reading with the beneficiaries of 

the public library. It included in its theoretical part about the nature of 

the public library, its importance, objectives and characteristics, in 

addition to its services and its role in the society that instills in them 

the habit of reading and reading. In this context, the importance of 

reading, its importance, its objectives and the knowledge of the types 

of reading, which are related to the duration, the purpose, the 

curriculum, and the information container, should be emphasized 

according to the individual's desire. In terms of equipment, lighting 

and ventilation, and provide calm to the problems of libraries and 

factors affecting the reading and obstacles to meet the needs of 

beneficiaries. As for the field study was conducted in the public 

library of the municipality of Khadra and we adopted in the study 

descriptive approach as the most appropriate for such studies In the 

process of collecting data on the phenomenon studied, based on two 
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basic tools: questionnaire, observation and analysis, resulting in the 

collection of individual answers. 

   The general results of the study came in the form of important 
points that fall within the general context of the main hypothesis of 
the research. These results confirm that the public library of Khadra 
municipality provides an appropriate atmosphere and factors for 
reading and that its balance meets the needs of the beneficiaries. 

key words: 

Reading - Reading – Public  Library - Beneficiaries. 
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