


 

 

 

 إهداء
 أهدي هذا العمل البسٌط إلى والدي العزٌزٌن

مشواري      وإلى صدٌقتً سعاد التً رافقتنً طوال    

الدراسً ودعمتنً كثٌرا،   

 إلى كل من ساهم فً إنجاز هذا العمل ولو كان بأداء بسٌط.      

 ى إنجاز هذا العمل"إبراهٌم نبٌلة"إلى أستاذتً المشرفة عل      

 .7102صدٌقاتً دفعة وإلى 
 

 ةــتيحـــف

 



 

 

 إهداء
 الحمد هلل رب العالمٌن

 والصالة والسالم على خاتم األنبٌاء سٌدنا محمد

صلى هللا علٌه وسلم.   

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى من ربتنً 

 وأنارت دربً وأعانتنً بالصلوات "أمً الحبٌبة" 

 إلى أبً رحمه هللا وأسكنه فسٌح جناته 

 إلى إخوتً وإلى الكتكوتٌن رتاج ومحمد أكرم 

 إلى أستاذتً العزٌزة المشرفة على إنجاز هذا العمل

 "إبراهٌم نبٌلة"

 .7102وإلى صدٌقاتً دفعة 

 إلى زمٌلتً فتٌحة التً رافقتنً طوال مشواري الدراسً              

 سعـــــــاد
 

 



 



 
 
 

    
 

 

 خٌر هو هلل تعالىالشكر األول و األ

مدبرة و أنار لنا السبٌل، ووفقنا فً اختٌار  الذي وهبنا عقولا 

  كثٌراا  هذا الموضوع وأعاننا على إتمامه فنحمده حمداا 

 .ونشكره على ما هدانا إلٌه

 والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

بنا أن نتقدم بخالص الشكر و العرفان الجمٌل إلى  وٌجدر

 ، "إبراهٌم نبٌلة" أستاذتنا الفاضلة

ٌّمة لما قدمته لنا من نصائح وإرشادات، و على توجٌهاتها الق

 طوال فترة دراستنا.

 األستاذة الرئٌسة "محمدي نادٌة" نتقدم بالشكر والتقدٌر إلىكما 

 .مشوارنا الدراسًجمٌع األساتذة الذٌن رافقونا فً و

 



 أ
 

 مقدمــــــــــةال

إن لتقدم المجتمعات وتحضرها انعكاس لمدى تعطشها للثقافة و مدى ارتفاع معدل          

مم وازدهارها فً شتى المٌادٌن، ولهذا تغذٌها بالمعرفة، فانتشار الثقافة دلٌل على تطور األ

لتسٌٌر سبل  سارعت مختلف الحضارات منذ القدم إلنشاء المؤسسات التعلٌمٌة و الثقافٌة،

العلم والمعرفة، وكان النتشارها  وتنوعها برهان على أهمٌتها، ولعل أهم هذه 

العمومٌة حٌث كان لها السبق فً تعمٌم الثقافة ونشرها لترسٌخها فً  ،المكتباتالمؤسسات

المجتمع، حتى تكون سالحه إلماطة أسباب الجهل و التخلف، ذلك أن الهدف منها تنمٌة 

بما أن المكتبة العمومٌة لها الدور الكبٌر فً تغٌٌر سلوكٌات هذا المجتمع   وتطوٌر المجتمع

من خالل خدماتها المتعددة كتوفٌر مصادر المعلومات تستسقً من كافة  ، سواء  واإلرتقاء به

فروع المعرفة وخدمات اإلعارة بنوعٌها الداخلٌة والخارجٌة وال ننسى خدمات اإلحاطة 

ٌة وكذا خدمات اإلنترنت باعتبار أننا فً عصر السرعة والتقدم الجارٌة والخدمات المرجع

العلمً والتكنولوجً، إذ تساهم هذه الخدمات فً زٌادة التذوق الجمالً و الفنً للقراء، مما 

ٌنعكس  على المجتمع، وهذا ما ٌجعل المكتبات العمومٌة قوة حٌوٌة فً أنساق الحٌاة 

ضف إلى ذلك األنشطة والبرامج التوعوٌة التً تقدمها االجتماعٌة و االقتصادٌة والثقافٌة، أ

محاضرات وندوات ومناظرات التً تناقش قضاٌا المجتمع وتعمل على عالجها  فً شكل

ٌّة النهوض به واالرتقاء بمستواه، ذالك أن كل ما تسعى إلٌه هذه حبأسهل الطرق الناج ة بغ

ات تعلٌمٌة تربوٌة وثقافٌة المكتبات هو خدمة مختلف شرائح المجتمع باعتبارها مؤسس

وجدت لتعكس النظرة الدٌمقراطٌة للقارئ وتوسع مداركه وتلبً احتٌاجاته المعلوماتٌة 

ولتبٌان الدور الذي تلعبه المكتبة بالمجتمع تم إجراء دراسة مٌدانٌة على مستوى  والمعرفٌة.

لى ثالثة فصول وهً المكتبة العمومٌة موالي بلحمٌسً مستغانم  وقد تم تقسٌم دراستنا هذه إ

 كاآلتً : 

 القسم األول تناول الجانب المنهجً ، أما القسم الثانً فقد تناول ثالثة فصول :



ب  
 

عمومٌات حول المكتبة العامة وتم التطرق هنا إلى نبذة تارٌخٌة عن المكتبة  الفصل األول :

العمومٌة باإلضافة إلى أنواع المكتبة العمومٌة ،أهدافها وأهمٌتها ووظائفها والخدمات التً 

 تقدمها.

تحت عنوان المكتبة العمومٌة ودورها فً خدمة المجتمع وقد تم التطرق هنا الفصل الثاني :

اإلجتماعً والثقافً والتعلٌمً والحضاري للمكتبة العمومٌة ، ومعالجة المكتبة إل الدور 

 لمشاكل المجتمع وأهمٌتها داخله.

فقد شمل الجانب التطبٌقً لهذه الدراسة والذي كان تعرٌف للمكتبة التً الفصل الثالث :

 أنجزت بها هذه الدراسة _المكتبة الرئٌسٌة للمطالعة العمومٌة موالي بلحمٌسً 

مستغانم_باإلضافة إلى الخدمات التً تقدمها المكتبة وتم كذلك وصف مختصر لمبنى 

  المكتبة وفً األخٌر تم تحلٌل بٌانات االستبٌان واستخالص النتائج. 
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 اإلطار المنهجي: -

 اإلشكالية:_

 ما هو دور المكتبة العمومٌة فً المجتمع وما مساهمته فً تطوٌره ؟

  أسئلة الدراسة:_

 أساس ٌمكن اعتبار المكتبة العمومٌة قوة إٌجابٌة فً المجتمع؟ أيعلى  -1

 ما الهدف من الخدمات التً تقدمها المكتبة العمومٌة؟ -2

 العمومٌة مؤسسة فاعلة فً المجتمع؟ هل ٌمكن اعتبار المكتبة -3

 الفرضيات :_ 

 _ المكتبة العمومٌة مؤسسة ثقافٌة تعلٌمٌة  هدفها خدمة المجتمع وتطوٌره.1

 _ تقدم المكتبة العمومٌة خدمات متنوعة لتوعٌة القراء وتوسٌع معارفهم .2

 لمجتمع._ المكتبة العمومٌة من أهم المرافق الثقافٌة لها فعالٌات متعددة لخدمة ا3

 ٌظهر ذلك جلٌا من خالل: _ أهمية الدراسة :

دراسة وضعٌة المكتبة العمومٌة باعتبارها مؤسسة ثقافٌة تعمل على تحضر المجتمع  -

وكذا  مجانا   وتهتم ببنائه واالرتقاء بمستواه من مختلف النواحً بفضل الخدمات التً تقدمها

الفعالٌات التً تقوم بها للقضاء على مظاهر الجهل واألمٌة والحث على تلبٌة احتٌاجاتهم 

 المختلفة.

وتبٌن الدراسة الدور الذي تلعبه المكتبة العمومٌة فً التنمٌة والتعلٌم المستمر مما ٌساهم  -

 بشكل إٌجابً وفّعال فً تقدم المجتمع.

لعمومٌة فً المجتمع، ولعل هذه الحقٌقة ٌجعلها الكثٌر الدراسة تظهر مدى أهمٌة المكتبة ا -

 مستهترٌن بقٌمتها ومكانتها الممٌزة.
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 إلى نوعٌن من األسباب هما:  تعودأسباب اختيار الموضوع: _

 أسباب ذاتٌة: 

التردد الكبٌر على المكتبة وحب المطالعة وفٌها واالطالع على مختلف فعالٌتها فً  -

 مجتمعها.

الموضوع باعتباره ذو محتوى مشرف ٌبعث على مناقشته من الرغبة فً دراسة  -

 مختلف مناحٌه.

 أسباب موضوعٌة:

 توضٌح الدور المهم الذي تلعبه المكتبة العمومٌة فً تلبٌة احتٌاجات مستفٌد بها. -

تراجع دور ومكانة المكتبات األخرى مما ٌجعل المكتبة العمومٌة الملجأ المقصود  -

 حٌث احتواءها على مختلف أوعٌة المعلومات. منإلشباع رغبات المستفٌدٌن 

 أهداف الدراسة:_ 

إبراز أهمٌة المكتبة العمومٌة فً توعٌة المجتمع السٌما أنها تهدف إلى التنمٌة  -

، من خالل مساندة المناهج الدراسٌة على كافة الثقافٌة والعلمٌة والمعرفٌة

 المستوٌات.

 راء واألفكار.من خالل إتاحة مجموعة متنوعة من المعارف واآل

تبٌان الدور اإلٌجابً الذي تلعبه المكتبة العمومٌة باعتبارها جزء من أنساق  -

رغبات ومٌول المستفدٌن المختلفة على حسب اجتماعٌة من خالل خدماتها التً تلبً 

 احتٌاجاته.

إمكانٌة المكتبة العمومٌة فً تطوٌر المجتمع ولو كان هذا إتاحة فرصة لتوضٌح مدى  -

 بمساهمات معتبرة لكّنها فّعالة.األمر 
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 المنهج المستخدم: _ 

باعتبار المنهج مجموعة من القواعد التً ٌّتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقٌقة، أي أّن 

الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً دراسة مشكلة بغٌة الوصول إلى حقٌقة علمٌة، و علٌه 

 .صفً التحلٌلً المناسب لدراستنا هذه الوفالمنهج المستخدم فً هذه الدراسة هو المنهج 

  تحديد المفاهيم:

 :مؤسسة تربوٌة ثقافٌة اجتماعٌة تعلٌمٌة، تنشؤها الدولة وتمولها من  المكتبة العمومٌة

المٌزانٌة العامة لها، تعمل على حفظ التراث الثقافً اإلنسانً والفكري، لٌكون فً 

مؤهالتهم العلمٌة واختالف خدمة القراء من كافة فئات المجتمع على اختالف 

أعمارهم ومعنوٌاتهم وثقافتهم، وتعتبر من أهم الوسائل التً تعٌن على نشر المعرفة 

واالرتقاء بمستوى الفن والثقافة.
1

 

 :ٌّنة، وتجمع  ٌشٌر فً معناه إلى جماعة من الناس ٌعٌشون معا   المجتمع فً منطقة مع

ٌّز.بٌنهم ثقافة مشتركة ومختلفة عن غٌرها، كما ٌنظ رون إلٌه ككٌان مم
2

 

 :مجموعة من األعمال واألنشطة التً تقدمها المكتبة ممثلة فً  الخدمات المكتبٌة

موظفٌها، لتوفٌر الظروف المناسبة للمستفٌد، حتى ٌصل إلى المعلوماتٌة بأفضل 

الطرق وأٌسرها.
3

 

 الدراسات السابقة: 

الدراسات السابقة واإلشارة وٌتضمن ذلك مناقشة وتلخٌص األفكار الهادفة الواردة فً 

إلٌها، وذلك كونها وسٌلة مهمة لتجنب التكرار واألخطاء. ومن أهم الدراسات التً 

 تطرقنا إلٌها نذكر:

                                            
،2002داركنوزالمعرفة،إنجليزي.عّمان:-والمعلومات:عربيالكافيفيمفاهيمعلومالمكتبات.الصرايرة،خالدعبده- 1

.21ص

،2010العربيةللنشروالتوزيع،القاهرة:مصرجتماع،،حسين.المعجمالموجزفيعلماالالدريبني،الخواجة،محمدياسر- 2

 .23ص

 .116،صالصرايرة،خالدعبده،المرجعالسابق- 3
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، حول 2006-2005الدراسة التً قامت بها الطالبة "سمٌة النزاحً" فً جوان  -1

ً عبارة عن المكتبات العامة فً الجزائر بٌن النظرٌة العلمٌة ومعطٌات الواقع، وه

عالجت هذه المذكرة موضوع المكتبة العمومٌة فً إٌطار مذكرة لنٌل شهادة الماجستار.

الواقع الذي تؤول إلٌه الجزائر ومدى إهمالها لهذه المكتبات بالرغم من أهمٌتها ف 

 المجتمع .

حول ، 2015-2014الدراسة التً قامت بها الطالبة "بن جارٌة ٌمٌنة" فً جوان  -2

مات المكتبة العمومٌة فً الجزائر" بجامعة وهران وهً عبارة عن مذكرة "جودة خد

الخدمات التً تقدمها موضوع جودة والتً عالجت التخّرج لنٌل شهادة الدكتوراه.

والمستوى المتقدم لهذه الخدمات وكانت الدراسة المقامة بإحدى  المكتبات الجزائرٌة

 الجامعات الجزائرٌة وهً جامعة وهران .

 بات الدراسة:صعو_ 

تمثلت الصعوبات فً العراقٌل التً واجهتنا فً إٌجاد المعلومات والبٌانات الدقٌقة والالزمة 

 لمناقشة الموضوع بشكل متناسب وواضح واألهم متكامل.

إلى جانب ضٌق الوقت والضغوطات خاصة فً الفترات األخٌرة، أضف إلى ذلك قلة 

المراجع وخاصة المصادر حول الموضوع فً مكتبات مستغانم العمومٌة مّما جعلنا نتوتر 

 فضل.أأكثر ولكن فً األخٌر الدراسة أنجزت بشكل 
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 تمهيد:

تعتبر المكتبات باختالف أنواعها وأشكالها مؤسسات ثقافٌة تعلٌمٌة، هدفها خدمة روادها 

بكفاءة وفعالٌة، ولعل أهم هذه األنواع نذكر المكتبات العمومٌة باعتبارها مكتبة الشعب، إذ 

بغٌة للثقافة،  للمعرفة وسعٌا   طلبا   ...ٌقصدها الجمٌع من طلبة وأساتذة وباحثٌن ومواطنٌن

ٌّزة، فقد حظٌت هذه المكتبات باهتمام  إشباع مٌولهم ورغباتهم. ونظرا   لقٌمتها ومكانتها المم

ورعاٌة مختلف الدول، األمر الذي جعلهم ٌصدرون تشرٌعات وقوانٌن تكفل بإتاحة الخدمة 

لكل شرابح المجتمع على اختالف مستوٌاتهم التعلٌمٌة والمعرفٌة، مع االستفادة من 

 المعلومات المتاحة. تكنولوجٌا

 المكتبات العمومية:مفهوم  -1

بأنها المؤسسة الثقافٌة واالجتماعٌة التً فٌها : المكتبات العمومٌةٌمكن تعرٌف  -1-1

.مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها وتٌسٌرها كً ٌنتفع بها الجمهور
1
 

هً تلك المكتبة التً وجدت لتجمع وتحفظ مجموعة من الكتب  :المكتبات العمومٌة -1-2

وغٌرها من المواد المكتبٌة، بحٌث تقدم بالمحافظة علٌها وتٌسٌرها لالستخدام من طرف 

الجمهور.
2
 

هً جامعات الشعوب وهً إحدى ثمرات الدٌمقراطٌة والمقٌاس  :المكتبات العمومٌة -1-3

ارتٌادها واستخدامها دلٌل على ثقافة الشعب  الحقٌقً لرقً الشعوب واألمم، وإن كثرة

تعلٌمه، وحبه للعلم والمعرفة، وتقدم هذه المكتبات خدماتها لشرابح المجتمع المختلفة، دون 

ٌّن. تمٌٌز بٌن دٌن أو جنس أو طبقة أو مستوى تعلٌمً مع
3
 

هً مركز المعلومات المحلً الذي ٌضع كل أنواع المعارف  :المكتبات العمومٌة -1-4

، وتقّدم المكتبات العمومٌة خدماتها على أساس نوالمعلومات مباشرة فً متناول المستفٌدٌ

                                            
 
1
  Administartion and management of =إدارة و تنظٌم المكتبات ومراكز المعلومات .وابل مختار ،إسماعٌل - 

labraries and information centers :246، ص2009دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، . عمان. 
  .34، ص2002، : األهلٌة للنشر والتوزٌععمان .عبد الحافظ أساسٌات علم المكتبات والمعلوماتسالمة، -2
، 2002والتوزٌع، مؤسسة الوّراق للنشر  عمان: المعلومات والمجتمع، . الوردي، زكً حسٌن، المالكً، جمٌل الزم -3

  .96ص
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إلنتماء تكافا فرص الجمٌع فً االنتفاع  بها، بصرف النظر عن السن والجنس والّدٌن وا

جتماعً.القومً واللغة والوضع اال
1
 

هً المكتبات التً تقدم خدماتها للجمهور بمختلف فباته سواء  :بات العمومٌةالمكت -1-5

أطفال، طالب، عاملون، مهنٌون... ، حٌث أّنها تملك مصادر معلومات تغطً كافة فروع 

المعرفة البشرٌة، ومختلف الموضوعات.
2
 

بات تعرٌف الٌونٌسكو للمكتبات العمومٌة: أصدرت منظمة الٌونٌسكو إعالن للمكت -1-6

بمناسبة العام الدولً للكتب،  1972ثّم أعٌد نشره فً عام  1949العمومٌة فً عام 

وٌتضمن اإلعالن التعرٌف بالمكتبات العمومٌة ودورها وخدماتها وشروط ومعاٌٌر 

 تواجدها، فالمكتبة العمومٌة مؤسسة دٌمقراطٌة للتعلٌم والثقافة واإلعالم.

على اإلٌمان الدٌمقراطً بالتعلٌم الجماهٌري كعملٌة مستمرة مدى الحٌاة،  علمٌا   وتعتبر دلٌال  

وفً النهل من المنجزات البشرٌة فً المعرفة والثقافة وتذوقها، فهً الوسٌلة الربٌسٌة التً 

وتتوافر للجمٌع أوعٌة الفكر اإلنسانً وما ٌعّبر عنه من خلق  ٌمكن من خاللها أن تتاح مجانا  

تهتم هذه المكتبات بالتروٌح عن النفس من خالل ما توفره من مصادر و إبداع على أن 

المعلومات الخاصة بالترفٌه والتسلٌة ومساعدة الطالب والدارسٌن وتقدٌم المعلومات العلمٌة 

واالجتماعٌة والتقنٌة الحدٌثة وحتى تحقق المكتبة العمومٌة أغراضها علٌها أن تتٌح 

مفتوحة لالستعمال الحر والمجانً والمتساوي لجمٌع  الوصول المباشر وان تكون أبوابها

أفراد المجتمع بدون تمٌٌز.
3
 

لكونها مؤسسة ثقافٌة  وعالمٌا   وعلٌه ٌمكن القول أّن المكتبات العمومٌة لها أهمٌتها محلٌا   -

تعلٌمٌة اجتماعٌة هدفها خدمة روادها على اختالفهم ومستوٌاتهم والحث على إشباع 

 م.رغباتهم لنٌل رضاه

                                            
1
، 2005، : مركز القطان للطفلمؤسسة عبد المحسن قطان . فلسطٌن:دلٌل المكتبة العامة ومكتبة الطفلمحمود. إتٌم،  - 

  .11ص
، 2011دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة،  .عمان: Types of libraries=أنواع المكتبات .أحمد نافع المدادحة، -2

  .27ص
مؤسسة الوّراق للنشر  . عّمان:مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات .غانم، حسن صالح، جالمنة، عمار عبد هللا -3

  .90-89، ص2012والتوزٌع، 
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 المكتبات العمومية:نبذة تاريخية حول  -2

المكتبات جزء من تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة، والجدٌر بالذكر أن هذا التارٌخ ٌشكل تارٌخ  -

لكن ما  طوٌل وواسع ولٌس من السهل تحدٌد الزمان والمكان الذي ظهرت فٌه المكتبات،

كشف عنه التارٌخ اإلنسانً وما أكّدته الحفرٌات األثرٌة بٌن أولى المكتبات ظهرت فً 

ول من جمع المحفوظات أالعالم العربً، حٌث جمع المؤرخون على أّن السومارٌون هم 

والسجالت الخاصة وبشكل عام فإّن المكتبات فً بالد ما بٌن النهرٌن قد وجدت فً المعابد 

طٌنٌة فً الموضوعات المختلفة كالتارٌخ  لهٌاكل، وقد كانت تضم ألواحا  و القصور و ا

هذه  هاتوالقانون والعلوم والسحر والعقابد واألساطٌر، ولعّل من أشهر المكتبات التً عرف

الحضارة مكتبة نٌبور ومكتبة نٌنوى، أما مكتبة أشور بانٌبال فتعتبر أشهر وأعظم مكتبات 

 ما بٌن النهرٌن.

ارة واد النٌل كافة الظروف المناسبة لوجود المكتبات بها، ذلك ألّن المصرٌون وكانت لحض

القدماء قد عرفوا الكتابة كما شجعوا اآلداب و الفنون باإلضافة لتوافر مادة الكتابة أي الورق 

 البردي.

ولهذا عرفت الحضارة المصرٌة أنواع مختلفة من المكتبات، فهناك مكتبات المعابد ومكتبات 

ال أّن رجور، إلى جانب المكتبات الخاصة بالنبالء والرجال البارزٌن وتشٌر المصادر القص

 الدٌن والكهنة كانوا ٌشرفون عن تلك المكتبات.

فً  أساسٌا   ، ألّن رطوبة الجو كانت عامال  أما عند الٌونان فتارٌخ المكتبات لٌس واضحا  

أكّدت على أّن الٌونانٌون قد عرفوا  فساد وتلف آثارهم المكتوبة، إالّ أّن بعض األثرٌات

الكتابة منذ أٌام "هومٌروس" لكّن مكتبات البحث و المكتبات العامة لم تظهر إالّ فً عهد 

ق.م، وٌعتبر العصر الحقٌقً للمكتبات الٌونانٌة القدٌمة هو عصر  4أفالطون فً القرن 

ٌن والدارسٌن.أرسطو، وقد كانت هذه المكتبات تقتصر على فبة متخصصة من الباحث
 1

 

                                            
1
دار  .عمان:Library and information scienceعلٌان، ربحً مصطفى.مبادئ علم المكتبات والمعلومات= - 

  .15-11، ص ص2010الصفاء للنشر والتوزٌع، 
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ق.م وهً مكتبة اإلسكندرٌة فً مصر  285أما البطالسة فقد أنشبوا أول مكتبة فً عام 

 للتراث ضخما   والتً تعتبر أشهر وأضخم المكتبات فً العصور القدٌمة، وقد كانت مركزا  

اإلغرٌقً ضم ما ٌقارب نصف ملٌون مجلد، وقد أسسها بطلٌموس األول.
1
 

بالتربٌة الرومانٌة وعلٌه قد ظهرت المكتبات الخاصة فً ومانٌة المكتبات الرلقد ارتبطت  -

بٌوت الطبقة المثقفة والغنٌة وأصبحت سمة بارزة للحضارة الرومانٌة، أما المكتبات العامة 

إالّ أّنها انتشرت بشكل واسع حتى وصل عددها  ومكتبات الدولة فقد ظهرت متأخرة نسبٌا  

ب ستة وعشرٌن مكتبة عامة، إلى جانب ذلك فقد ظهرت مكتبات فً روما وحدها ما ٌقار

فً  مهما   أكادٌمٌة ومكتبات المعابد والهٌاكل الدٌنٌة، وقد لعبت المكتبات الرومانٌة دورا  

حفظ التراث الالتٌنً والٌونانً، إالّ أّنها لم ترق لمستوى المكتبات الٌونانٌة لعدم ارتباطها 

 رزٌن.بمؤسسات تعلٌمٌة أو علماء با

ٌمكن القول أّن المكتبات اإلسالمٌة قد ظهرت وازدهرت فً العصر العباسً بشكل خاص 

لتمٌزه باإلبداع والنضج، حٌث تنوعت المكتبات، فقد برزت مكتبات المساجد، ذلك أّن 

من  وملتقى المسلمٌن، وقد كانت مكتبات المساجد تضم نسخات ثقافٌا   كان مركزا  المسجد 

 القرآن الكرٌم والكتب الدٌنٌة. 

فً موضوعات مختلفة ولعّل أشهر مكتبات المساجد مكتبة جامع  ثّم ضمت بعد ذلك كتبا  

، كما ظهرت مكتبات المنصور فً بغداد وٌعتبر هذا النوع من المكتبات األكثر انتشارا  

ارٌخ الحضارة فً ت بارزا   الخلفاء والمكتبات الخاصة، وقد لعبت هذه المكتبات دورا  

إلى جانب ظهرو المكتبات حٌث حافظت على الكثٌر من كتب التارٌخ اإلسالمً،  اإلسالمٌة

ٌّة أودعوا بها كتبا   ٌّد المسامون بجانب كل مدرسة مكتبة غن ومصنفات فً  المدرسٌة حٌث ش

 مختلف فروع المعرفة قصد مساعدة األساتدة وطالب العلم.

أما المكتبات العامو فكانت منتشرة فً معظم البالد اإلسالمٌة والتً كانت مفتوحة لكل الّناس 

وكثٌرا ما كانت تقدم الورق و الحبر مجانا للقراء، ولعّل من اشهرها مكتبة سابور أو مكتبة 

دار العلم فً بغداد والتً أسسها سابور ابن أردشٌر وقد كانت ذات أهمٌة بالغة، كما جعل 

                                            
1
 .16، صالسابقالمرجع  - 
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العامة فً ٌن ابن اسحاق مكتبته الخاصة مكتبة عامة لطالب العلم كما انتشرت المكتبات حن

مصر ومختلف أرجاء الدولة اإلسالمٌة، هذا وتعتبر مكتبة بٌت الحكمة فً بغداد ومكتبة دار 

المكتبات اإلسالمٌة، كما ظهرت العلم فً القاهرة مكتبات عامة، واللتان تعتبران أشهر 

ان المنصوري فً القاهرة وقد أنشأت مستشفٌات من قبل الممالٌك فً سورٌا مكتبة المارست

ومصر وألحقت بها مكتبات، كذلك أوجدت مكتبات إسالمٌة فً المقابر المختلفة.
1
 

مارٌٌن ومن الس كان إلنشاء المكتبات فضل كبٌر فً قٌام الحضارات منذ القدم بدءا   -

لثقافٌة أي المكتبات أصبحت ذات مكانة ممٌزة إلى ٌومنا هذا، وعلٌه فالمؤسسات ا وصوال  

 .وثقافٌا   ساعٌة فً ذلك لترقٌة خدماتها بغٌة تطوٌر مدارك القراء علمٌا  

 أنواع المكتبات العمومية: -3

  المكتبات الفرعٌة: -

، وتكون المدٌنة ٌجب إنشاء فروع المكتبة العامة الربٌسٌة، عندما ٌكون مجتمعنا ضخما  

كبٌرة،
2
والغرض األساسً هو إٌصال الخدمة المكتبٌة للمواطنٌن الذٌن ٌصعب علٌهم  

وهذا ٌؤدي إلى توفٌر الوقت الوصول إلى المكتبة العامة الربٌسٌة ألي سبب من األسباب، 

 ، كما هو الحال مع البنوك الربٌسٌة وفروعها.والجهد على المستفٌدٌن من المكتبة تماما  

، وفً مبنى خاص، ٌناسب وٌفضل أن تقام المكتبة الفرعٌة فً المناطق المكتظة سكانٌا  

، قد ٌقتصر ٌكون حجم المكتبة الفرعٌة صغٌرا   أغراض وأهداف المكتبة وخدماتها، وعادة  

على قاعة كبٌرة للمطالعة ٌتوسطها مكتب اإلعارة وتخصص أحد جوانبها للكبار واآلخر 

فً بعض األحٌان، أما مصادر المعلومات فتأتً من المكتبة  ا  لألطفال، وقد ٌكون ضخم

 العام الربٌسٌة إلى جانب أوعٌة أخرى تأتً على سبٌل اإلهداء أو على شكل تبرعات.

ما ترّكز المكتبة الفرعٌة على القصص والكتب الثقافٌة العامة، أما حجم مقتنٌاتها  وغالبا  

طقة التً تخدمها وعدد سكانها بشكل عام، وعدد موظفٌها فٌعتمد على أساس طبٌعة المن

                                            
  .20-17ص ، صالسابقالمرجع  -1
إربد: عالم الكتاب الحدٌث،  .المكتبات والمعلومات والبحث العلمً .علٌان، ربحً مصطفى، د.المؤمن، حسن أحمد -2

  .22-21، ص2006
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لجنة أصدقاء المكتبة وٌعتبر أمٌن المكتبة الفرعٌة فً أعمالها وخدماتها، وبفضل تشكٌل 

 الفرعٌة تتعاون مع أمٌن المكتبة فً بعض األعمال واألنشطة المكتبٌة.

 : مكتبة األطفال -

التً تعٌن الطفل  تتم تزوٌدها بكافة األوعٌة المعلوماتٌة ٌمكن القول أّن مكتبة مؤسسة ثقافٌة،

على كسب المعرفة، والتثقٌف الذاتً الحر، واإلحاطة بالمعلومات الجارٌة والمتعلقة 

بالمجتمع، وما ٌجري فً العالم من أحداث وتطورات، وتقدم كل ذلك بغض النظر، عن 

عً والمهنً والتعلٌمً.اللون أو الجنس أو السن أو النوع أو المستوى االجتما
 1

 

على ذلك فمكتبة الطفل واحدة من المؤسسات ذات الطابع التعلٌمً والتثقٌفً والترفٌهً 

وإكسابهم على اإلسهام فً تنشبة سلٌمة، وتطوٌر اهتماماتهم وقدراتهم،  وتعمل أساسا  

راحل مهارات التعلٌم الذاتً، بما ٌتضمنه ذلك من تنمٌة مهاراتهم القرابٌة فً مختلف م

 العمر باستخدام شتى الوسابل.

 وتهدف مكتبات األطفال إلى:

توفٌر الظروف المناسبة لألطفال ألجل المطالعة و التسلٌة والترفٌه من خالل توفٌر  -

ورغباتهم خالل مراحل  الكتب والمواد المكتبٌة المتنوعة التً تتناسب مع أعمارهم

 هم المختلفة.نموّ 

الختٌار المواد المكتبٌة المناسبة لهم وتدرٌبهم على التعلٌم إرشاد األطفال وتوجٌههم  -

 الذاتً المستمر واالعتماد على النفس.

تشجٌع األطفال على القراءة وغرس متعة القراءة  لدٌهم والتعرف على المشكالت  -

 القرابٌة عندهم والعمل على حلّها.

تغالل المكتبة بطرٌقة مساعدة األطفال على تنمٌة قدراتهم الشخصٌة وصقل مواهبهم واس -

 تعٌنهم على تطوٌر كٌانهم الشخصً و االجتماعً.

                                            
1
عّمان: دار الفكر للنشر والتوزٌع، الحلفاوي، ولٌد سالم محمد. مكتبات ومتاحف األطفال من التقلٌدٌة إلى الرقمٌة. - 

  .18-17، ص2009
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التعاون والتنسٌق مع المؤسسات األخرى المعنٌة برعاٌة األطفال لتأصٌل دور المكتبة  -

 كقوة اجتماعٌة فاعلة ومؤثرة.

اإلنسانٌة، تكمن أهمٌة مكتبات األطفال فً كونها أحد جوانب الثقافة للطفل التً تمثل الحٌاة  -

بما تحمل من أفكار وتأمالت وحقابق تزخر بها الحٌاة، فمن خاللها ٌمكن لألطفال مع 

أسالٌب أنماط الحٌاة المختلفة، إلى جانب ما تحمله من إجابات عن التساؤالت المختلفة وما 

 بما تحققه من إمتاع وتسلٌة وإفادة لما تحتوٌه من مصادر متنوعة، لذا ٌجب االهتمام كثٌرا  

 ونفسٌا   ذلك أّن الطفولة عالم متمٌز وهذا ما ٌعزز دور هذه المكتبات فً توجٌه الطفل تربوٌا  

 .واجتماعٌا  

  المكتبة المتنقلة: -

هً تغطٌة خدمة أو وسٌلة متحركة لتقرٌب أوعٌة المعلومات من القارئ تابعة لمكتبة أو 

وتتنوع أشكالها، ما تكون مكتبات عمومٌة،  من مرافق المعلومات، وعادة   مؤسسة أو مرفقا  

فمنها التً تسٌر على عجالت أو المحمولة كصنادٌق للكتب أو حقابب الكتب، وهً بدٌل 

للمكتبات الفرعٌة ومحطات الكتب وتقدم خدماتها إلى داخل المدٌنة وضواحٌها أو المناطق 

تبة التً تقّدم الكتب والخدمات الرٌفٌة، وتعرفها موسوعة المكتبات وعلم المعلومات أّنها المك

المكتبٌة إلى القراء بطرٌقة مختلفة بدون حاجة الوصول إلى المؤسسة الربٌسٌة التً تدٌر 

المكتبة المتنقلة.
1
  

اللذٌن ٌتعذر وصولهم  إذن المكتبة المتنقلة هً وسٌلة نقل تحمل أوعٌة المعلومات إلى القّراء،

.للمطالعة أو االستعارة للمكتبة الربٌسٌة بغٌة االطالع على المعلومات سواء  
2
 

بدأت المكتبات المتنقلة على شكل وسابل بسٌطة لحمل الكتب للمناطق النابٌة فً برٌطانٌا 

وأمرٌكا، وكانت بداٌاتها على شكل عربات تجرها الخٌول أو قوارب صغٌرة، وبحلول عام 

ظهرت أول مكتبة متنقلة تسٌر بقة محرك، ولقد بدأت فرنسا تجربة المكتبة المتنقلة ، 1219

                                            
  .21، ص 2011ً للنشر والتوزٌع، }د.م{، دار العربسمٌر سعد، المكتبات المتنقلة: ما لها وما علٌها عوض،  -1
  .23، صعوض،  سمٌر سعد، المرجع السابق -2
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، وٌسعى هذا النوع من المكتبات إلى تحقٌق مجموعة من األهداف لعّل أهمها ما 1212عام 

 ٌلً:

زٌادة وعً المواطنٌن والتنمٌة الثقافٌة من خالل تزوٌدهم باألفكار الجدٌدة واألحداث  -

 لعالمٌة من خالل أوعٌة المعلومات المختلفة.المحلٌة وا

تزوٌد القّراء فً األرٌاف بالكتب العالمٌة المبسطة التً تساعدهم على إتقان الصناعات   -

 قتصادي.الرٌفٌة والحرف الزراعٌة وتحسٌن مستواهم اال

 شغل أوقات الفراغ بطرق مفٌدة. -

 اإلسهام فً القضاء على األمٌة فً األرٌاف و القرى. -

نشر الوعً الصحً واالجتماعً من خالل توزٌع الكتٌبات والملصقات الجدارٌة التً  -

تدفع المواطنٌن وتحثهم على االعتناء بالصحة.
1

 

وعلٌه ٌمكن القول أّن المكتبات على اختالف أنواعها، تعد المنبع المعرفً الذي ال ٌمكن 

، فال بد من التوسٌع فً إنشاء االستغناء عنه، وبما أّن الحاجات المعلوماتٌة تتنوع وتتعدد

لخدمة المكتبات وفروعها حتى تخدم المجتمع ومختلف شرابحه ومستوٌاته وتلتزم بتوصٌل ا

 المكتبٌة مهما كانت الظروف.

 وظائف المكتبة العمومية: -4

باعتبار المكتبة العمومٌة مؤسسة ثقافٌة، تعلٌمٌة فهً تقدم مجموعة من الوظابف لعّل أهمها ما 

 ٌلً:

 :ٌتمثل ذلك فً تدعٌم المكتبات العمومٌة للوظٌفة التعلٌمٌة للجامعات  الوظٌفة التعلٌمٌة

إلى جانب دورها فً تعلٌم الكبار من خالل توفٌر المواد القرابٌة المناسبة فً تنمٌة 

مع دور المكتبة  كانت مجاالتهم الحرفٌة أو المهنٌة، وٌرتبط ذلك أٌضا   ، أٌا  أنفسهم مهنٌا  

فً التعلٌم المستمر. العمومٌة
2

 

                                            
1
، 2014لنشر ، ا لدنٌا  دار الوفاء اإلسكندرٌة: .التقنٌات الحدٌثة وأثرها فً المكتبات .عشري، نجالء عبد الفتاح طه - 

  .489ص
2
  .110، ص2007دار غرٌب للنشر و التوزٌع،  . القاهرة:مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات .حشمت ،قاسم - 
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 :ترتكز هذه الوظٌفة خاصة على العالقة بٌن المكتبة المدرسٌة  الوظٌفة التربوٌة

والعمومٌة، حٌث تعتبر عالقة تكاملٌة وحٌوٌة، إذ إّن مختلف فعالٌات المكتبة ٌمكن أّن 

وذلك من أجل مضاعفة قدرة االستمتاع والتركٌز  توجه نحو أطفال المدارس االبتدابٌة ،

على مساعدتهم فً تنمٌة شخصٌاتهم والتعاون مع معلمٌهم فً إقامة برنامج لتحسٌن 

الكتابة واللغة.
1
  

 :األنشطة الثقافٌة  بذلك أّن المكتبات العمومٌة قادرة على استٌعا الوظٌفة التثقٌفٌة

المتنوعة من الندوات والمحاضرات واألمسٌات الثقافٌة المتنوعة والعروض المسرحٌة 

وكذا الحفالت الموسٌقٌة والمسابقات المتعددة، والتً تعمل على جلب انتباه الجمهور، 

ومن ثّم تنشٌط استثمار مجموعات المكتبات من المواد الثقافٌة.
2

 

 :ٌمكن للمكتبة العمومٌة أن تتٌح لروادها فرصة ممٌزة لالطالع حٌث  الوظٌفة اإلعالمٌة

على الصحف الٌومٌة والمجاالت األسبوعٌة وكذا االستمتاع إلى اإلذاعة ومشاهدة 

وجود فرص لمناقشة بعض األحداث الجارٌة فٌما بٌنها. التلفزٌون، وربما أٌضا  
3

 

 تجعلها حاجة ضرورٌة اجتماعٌا  ألهمٌة المكتبة العمومٌة، فهً تقوم بعدة وظابف  نظرا  

 .و ثقافٌا  

 : خدمات المكتبية العمومية -5

تقدم المكتبات العمومٌة خدماتها لجمٌع أفراد المجتمع دون استثناء، وٌتم التخطٌط لتقدٌم هذه 

طرف إدارة المكتبة و الهٌبة العاملة فٌها، وهذه الخدمات تقدم للجمهور، على الخدمة، من 

التعلٌمٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والوظٌفٌة وبغض النظر فً المعتقدات  اختالف المستوٌات

الدٌنٌة أو السٌاسٌة، كذلك ٌجب أن تقدم هذه الخدمات المكتبٌة فً أماكن تواجد القّراء فً المدن 

 والقرى والمناطق الرٌفٌة، وتتعدد الخدمات المكتبٌة حٌث نذكر منها ما  ٌلً:

                                            
ماجستار مذكرة  ]على الخط[..المكتبات العامة فً الجزابر: بٌن النظرٌة العلمٌة وتحدٌات الواقع ، سمٌة.النزاحً -1

االطالع )تم  <http://www pdf facctory.com>صفحة. متاح على: 143 .2006-2005.قسنطٌنة: جامعة قسنطٌنة،
 . 4:34، على الساعة 35( ، ص2017مارس  10ٌوم 

2
  .111، صالسابقالمرجع  .قاسم حشمت - 
  111، صالسابقالمرجع  .قاسم حشمت -3
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للكتب وترتٌبها على الرفوف سطة إعادة الفهارس وتصنٌف تنظٌم المواد لالستخدام بوا -

م هذه اإلجراءات القّراء المستخدمٌن ءاستعارة الكتب بحٌث تتالوإتباع إجراءات 

 للمكتبة.

االهتمام بعقد المحاضرات العامة والندوات وجمالٌات مناقشة الكتب واألفالم باإلضافة  -

وتحقٌق كل األسالٌب التً من شأنها تحقٌق اللقاء  عرض األفالم واالستماع الموسٌقً،

 المباشر بٌن الكّتاب والمعلومات والقراء.

 إعداد المعارض الكتب الحدٌثة وإعداد قوابم حدٌثة وتحدٌد ساعات للقصة. -

خدمات المراجع والمعلومات وهذه خدمة تصمٌم حسب الحاجة الخاصة للقراء. -
1
   

وفر المكتبة المراجع الربٌسة من قوامٌس واإلجابة على أسبلة محددة لفهم وت

وموسوعات والكتب السنوٌة وكتب الحقابق والكشافات.
2

 

 م المكتبة خدمات أخرى للقراء والدارسٌن والباحثٌن بمختلف مستوٌاتهم منها: كما تقدّ  -

وهً  خدمة اإلعارة: تعد اإلعارة واحدة من أهم الخدمات العامة التً تقدمها المكتبات، -

أكثر المؤشرات الدالة على فعالٌة المكتبة وعالقتها بالمجتمع المستفٌد، فبقدر حجم 

المكتبة وحركة اإلعارة تزدادا قٌمة المكتبة وفابدتها.
3

 

 هناك عوامل ودوافع تدفع المكتبة لتقدٌم خدمة اإلعارة منها: أهمٌة اإلعارة فً المكتبات:

 للمطالعة والبحث، األمر الذي ٌجعل بعض  الجو العام للمكتبة قد ال تكون مناسبة

 القراء ٌفضلون القراءة فً البٌت باعتباره مكان أنسب.

   قد ال تتوفر الوقت الكافً الستخدام المكتبة، وال ٌتالءم دوام المكتبة مع وقت  أحٌانا

 الفراغ لدى القارئ.

   حركة القّراء واإلزعاج الذي ٌسببونه. عن الحاجة للقراءة الهادبة فً المنزل بعٌدا
4

 

                                            
1
  .66، ص2007دار الصفاء،  . عّمان:قضاٌا معلوماتٌة .مفتاح، محمد دٌاب - 

2
دار الوفاء لدنٌا اإلسكندرٌة:  رٌة بالمكتبات ومرافق المعلومات.تدرٌب وتنمٌة الموارد البش .إبراهٌم، سعٌد مبروك - 

  .14، ص2012الطباعة، 
3
  .93، ص2013دار المعتز،  . الخدمات المكتٌبة والمعلوماتٌة. عّمان:المدادحة، أحمد نلفع - 
  .43ص ،السابقالمرجع  -4
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الخدمة المرجعٌة: تعرف على أّنها اإلجابة فً كافة األسبلة واالستفسارات المرجعٌة 

التً ٌتلقاها قسم المراجع من القّراء، بحٌث ٌقوم هذا القسم باختٌار األعمال المرجعٌة 

عد هذا القسم القّراء من والبٌبلٌوغرافٌات، كما ٌسا وإعداد الكشافات واألدلةوتنظٌمها 

ٌّن. أجل التعرف على المراجع األساسٌة فً موضوع مع
1
 

 :وتنقسم الخدمة المرجعٌة إلى  -

 :والتً تتمثل فً اختٌار المواد المرجعٌة وترتٌبها إلى  الخدمة المرجعية المباشرة

تعلٌم وتدرٌب القّراء مع  جانب إرشاد القراء وتوجٌههم إلى األماكن التً ٌحتاجونها،

 استخدام المراجع المختلفة.

  :والتً تتمثل فً اختٌار المواد المرجعٌة وترتٌبها الخدمة المرجعية الغير مباشرة

إلى جانب إعادة المراجع إلى أماكنها المناسبة وتقٌٌم خدمات قسم المراجع.
 2

 

 :تبات العمومٌة للقراء تعد من الخدمات التً تقدمها المك خدمة التصوير واالستنساخ

وبواسطة التصوٌر ٌمكن االستفادة من المجموعات المكتبة عن طرٌق تصوٌر 

صفحات من كتاب أو مجلة أو مقال أو من أي مرجع، فتعتبر هذه الخدمة مكملة 

لخدمة اإلعارة خاصة بعد أن انتشرت آالت التصوٌر واالستنساخ بشكل واسع 

وأصبح من السهل التعامل معها.
3

 

 لعّل أبرز الخدمات التً بدأت تحظى باهتمام كبٌر لدى  ات تدريب المستفدين:خدم

المكتبات هً خدمة تدرٌب المستفٌدٌن على كٌفٌة استخدام أهم المصادر والخدمات 

المختلفة التً تقدمها هذه المكتبات و المراكز لهم. ولهذا فإّن تدرٌب المستفٌدٌن على 

لمستفٌد" والسبب هو توافد هذا كٌفٌة االستخدام ٌعتبر قضٌة مهمة للطرفٌن "المكتبة وا

األخٌر على المكتبة خاصة الجدد الذٌن لٌس لدٌهم فكرة كافٌة عن مصادر هذه 

االنفجار المعرفً فً معظم الحقول والموضوعات وما  المكتبة وخدماتها، إلى جانب

خلّفه من صعوبات ومشكالت فً عملة البحث عن المعلومات واسترجاعها.
4
  

                                            
1
  .113علٌان، ربحً مصطفى، المرجع السابق: ص - 

2
  .130، ص2015دار دجلة،  .عمان:المرجع فً علم المكتبات .الدباس، رٌا أحمد - 

3
  .53مرجع سابق، ص ، أحمد نافع. المدادحة - 
  .249علٌان، ربحً مصطفى، المرجع السابق: ص  -4
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 هذه الخدمة هً الصٌغة المتقدمة والمتطورة لخدمة  ي للمعلومات:خدمة البث االنتقائ

اإلحاطة الجارٌة، وتم تعدٌلها وتطورها بمقابلة احتٌاجات المستفٌد، ولهذا فإّن الوفاء 

بمتطلباتها على أسس فردٌة ٌتطلب التعرف على سمات المستفٌد لتحدٌد اهتماماته 

ٌق خدمة البث للمعلومات المنتقاة ونوعٌة المعلومات التً ٌرغب فً تلقٌها عن طر

وثقة الصلة باهتماماته وأغراضه.
1

 

تعد المكتبات العمومٌة أهم المرافق للمعلومات، وهذا ٌبرز من خدماتها المتنوعة والتً تشمل  -

وتستهدف مختلف شرابح المجتمع، باختالف مستوٌاتهم التعلٌمٌة والمهنٌة واالجتماعٌة وغٌر 

 ذلك.

  العمومية: أهداف المكتبة -6

باعتبار المكتبة العمومٌة مؤسسة ثقافٌة وتعلٌمٌة، فهً تسعى جتهدة لتحقٌق مجموعة من 

 األهداف، لعّل أهمها ما ٌلً:

تقدٌم الخدمات المكتبٌة والمعلومات، لجمٌع شرابح المجتمع، وبث برامج تعلٌمٌة وثقافٌة  -

 ونشر الخدمة المكتبٌة على نطاق واسع فً المدن واألرٌاف.

تعزٌز الروابط االجتماعٌة بٌن أبناء المجتمع، من خالل إقامة الندوات والمحاضرات،  -

وعرض األفالم وتبادل اآلراء وحل المشكالت الفردٌة.
2

 

توفٌر األوعٌة المقروءة والمربٌة، أي األوعٌة الورقٌة والالورقٌة مع تنوعها لتخدم كل  -

 .فبات المجتمع وتلبً مٌولهم واهتماماتهم ورغباتهم

تنمٌة عادة القراءة واالستمتاع والمشاهدة لمختلف أنواع األوعٌة الورقٌة المختلفة لتحقٌق  -

 التعلم الذاتً والمستمر.

المساهمة فً محو األمٌة الهجابٌة والثقافٌة من خالل كتب بسٌطة مصورة لتعلٌم القراءة  -

 والكتابة، وكذا مصادر معلومات متنوعة فً مختلف فروع المعرفة.

                                            
  BELLEN GER . LIONEL : LES METHODES DE LECTURE, 4ed, PARIS.P.V.F, 1989, -

1-
p03. 

 
 

   .60المرجع السابق، ص .مفتاح، محمد دٌاب -2
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المكتبات العمومٌة فً تقدٌم خدمات للطالب بالمدارس والجامعات، حٌث تجعل  تساعد -

، فهً تشارك المكتبات التعلٌم المدرسً والجامعً أكثر نضجا وممارسة وتنوعا  

 المدرسٌة والجامعٌة أهدافها ووظابفها.

واحترام الملكٌة العامة والمشاركة  غرس قٌم وعادات اجتماعٌة كالتعاون واإلٌثار -

اإلٌجابٌة لخدمة المجتمع.
1

 

رفع المستوى السٌاسً للمواطنٌن بما ٌنسجم مع متطلبات المجتمع، وبفلسفة من خالل  -

تقدٌم المعلومات والمعرفة والمصادر األساسٌة التً تعالج وتوضح المبادئ واألفكار 

 السٌاسٌة والوطنٌة.

ب وحل المشكالت التً ٌعانً منها كاألمٌة والتطرف مساعدة المجتمع على التغل -

ٌمّكن من معالجة واإلرهاب وظاهرة العولمة والمشكالت الصحٌة ونشر الوعً الذي 

هذه المشاكل ولو كانت مجرد محاوالت لكّنها تفً بالغرض.
2

 

ٌّا ومؤثرا   حتى تتمّكن المكتبة العمومٌة من تحقٌق أهدافها، وجب علٌها أن تكون جزءا   فً  ح

المجتمع، تهتم بقضاٌاه ومشاكله، وتشارك بفعالٌة وإٌجابٌة فً معالجة هذه المشاكل كما تقترح 

حلوال لها، وبذلك تحقق أهدافها المنشودة والتً سعت من أجلها وتكون بذلك قد خدمت المجتمع 

 المحٌط بها.

 

                                            
1
دار العلم واإلٌمان للنشر  .القاهرة:أنواع المكتبات وأثرها فً قٌام الحضارات: المكتبة والمجتمع .هانً، محمد - 

  .80ص ،2009والتوزٌع، 
2
  .63المرجع السابق، ص .مفتاح، محمد دٌاب - 
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 تمهيد:

تعد المكتبات العمومٌة مصادر مهمة للمعرفة والتراث اإلنسانً، كونها من أبرز المرافق 

الثقافٌة، التً تعمل جاهدة فً تكوٌن فكر المجتمع وتنمٌته، ثقافٌاً ومعرفٌاً من خبلل نشر 

ة حاجة المجتمع وتطلعاته ٌالوعً المعلوماتً عبر خدماتها وأنشطتها المتنوعة، قصد تلب

ك ٌساهم بشكل فّعال فً تحقٌق هدفها األسمى وهو خدمة مجتمعها المختلفة، فكل ذل

 واالرتقاء بمستواه على كافة المستوٌات.

 الدور االجتماعي للمكتبة العمومية: -1

ٌّز بانتظامها من المإسسات االجتماعٌة  تمثل المكتبة العمومٌة حاجة ثقافٌة اجتماعٌاً، وتتم

ترفاً حضارٌاً بقدر ما هً حاجة اجتماعٌة: تعرض ما فٌها من أوعٌة الفّعالة، فهً لم تعد 

المعلومات أمام الرواد، فتحول إلى مركز للنشاط الثقافً، ولكً تنجح فً دورها االجتماعً 

هذا ٌجب التعرف على المجتمع المحٌط بها عبر الدراسة المٌدانٌة الوافٌة: كالتعرف على 

ة والمهنٌة وهواٌاتهم ونسبة األمٌة... وبناءاً على ذلك ترتب عدد السكان ومستوٌاتهم التعلٌمٌ

سٌاسة المكتبة العمومٌة الخدماتٌة، وٌظهر دور المكتبة االجتماعً من خبلل:
1

 

 دور الروابط االجتماعٌة:  -أ

تعتبر المكتبة العمومٌة وسٌلة ربٌسٌة ومن أهم أدوات التوعٌة الجماهٌرٌة، تنتمً المدارك 

وبالتالً تجعل أفراد المجتمع متقاربٌن فً اختبلف توحدي، نظراً لتقارب  وتوسع الخبرات،

، والمهم هنا هو حشد الجهود المختلفة ألفراد المجتمع من أجل إصبلحه الثقافات والمواقف

وخاصة بعد أن أصبحت المكتبة ذات صفة عمومٌة معٌنة بخدمة كل شرابح المجتمع دون 

د المشاعر وغرس القٌم الخبلقة فً المجتمع، وتوفٌر تمٌٌز، بحٌث تكمن مهمتها فً توحٌ

جو االنسجام والتكٌف بٌن أفراده، كما لها دور فعال  فً تغٌٌر التركٌبة االجتماعٌة أحٌاناً 

ببٌبة أوسع متجددة فً كل إن أبدعت فً نشاطاتها الموجهة وفتحت آفاقاً عرٌضة لبلتصال 

ت بٌن أفراد المجتمع وٌعزز العادات والتقالٌد سلوكٌاتها، فكل ذلك ٌإدي إلى تضٌٌق المسافا
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والمفاهٌم االجتماعٌة، وبذلك تزٌل الفوارق الحادة والجاهدة وكل الحواجز الوهمٌة التً 

ٌمكن أن تسبب التباٌن الطبقً فً المجتمع.
1
  

 جمع التراث الفلكلوري:  -ب

اثٌا خوفا على تعمل المكتبة العمومٌة على المحافظة على شخصٌة الشعوب ثقافٌا وتر

حضارتها من الضٌاع عبر جمع التراث ومخلفات النتاج الفكري والحضاري أي المادي و 

المعنوي لحضارات تلك المجتمعات، وكل مجتمع ٌجتهد للحفاظ على مآثر ماضٌه الفكرٌة 

 والمعنوٌة والسلوكٌة االجتماعٌة والحضارٌة المادٌة لنقل كل ذلك إلى األجٌال البلحقة.

اإلنتاج الفكري واإلبداع اإلنسانً الحالً المعاصر ألفراد المجتمع، حتى  هف إلٌوأن تضٌ

تتواصل حلقة الوجود اإلنسانً و الحضاري للمجتمع، وبذلك ترسم آفاق المستقبل الموعود 

من خبلل االعتماد على التراث واستخدام مظاهره كذا االستفادة من مآثره ولذلك ٌجب جمع 

وحفظه فً المكتبة العمومٌة حتى تكون مركزا للدراسة لبٌبة المجتمع  التراث األصٌل،

المحلٌة ومستودعا لسجبلته وكذا مصدرا الستعراض تراثه لمختلف القّراء.
2

 

 ترشيد المهارات والتسلية: -ج

حتى تنجح المكتبة العمومٌة فً استقطاب القراء وجب علٌها توزٌع نشاطاتها بٌن العمل 

لترفٌه وترشٌد المهارات، أي بٌن ما هو مسموع وما هو مقروء أو مربً واالجدي والتسلٌة 

أو مسموع مع مراعاة مختلف المٌول و الرغبات وهً بسعٌها لتكون القلب النابض لبٌبتها 

نجدها تهتم بجمٌع ظواهر المجتمع من مشاكل واهتمامات فتصل خدماتها لتشجٌع الهواٌات 

والتقنٌة لٌشكل اكتساب تلك الخبرات أعظم فابدة اجتماعٌة وتنمٌة المهارات اللغوٌة والمهنٌة 

للقراء كما ٌجب على المكتبة العمومٌة أن تولً اهتماما كبٌرا للنشاطات الترفٌهٌة 

كالرحبلت وحلقات التعارف واألمسٌات األدبٌة والفكرٌة الثقافٌة وكذا الموسمٌة ...، كونها 

الروتٌن والتقلٌد اآلسر وقد تكون وسابل ضرورٌة الستمرار التواصل بٌن الرواد وكسر 
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المكتبة للتسلٌة من أهم العوامل التً تشد القراء إلٌها و إلى أنشطتها، لذلك ٌتوجب على 

مسإولٌتها التعرف على مٌول القراء ورغباتهم وتعزٌز لتقوي الصبلت بٌن بعضهم 

.هدفها االجتماعً األسمى على صعٌد دورها االجتماعًالبعض، وهذا هو  
1

 

مهما تطورت المجتمعات وتحضرت فإنها تحتاج إلى دعم خاصة إذا كان هذا الدعم تقدمه 

المكتبات العمومٌة والتً تعتبر جزءا من أنساق اجتماعٌة لها مساهمات فعالة فً المجتمع 

 تثقٌفٌة وتعلٌمٌة....

 الوعي الثقافي والتعليمي للمكتبة العمومية في المجتمع: -2

تتعدد خدمات المكتبة العمومٌة بتنوع البٌبات الثقافٌة والمٌزات االجتماعٌة، فهً مإسسة 

ثقافٌة ٌقصدها القراء بغرض التثقٌف والتعلٌم والترفٌه وهً بذلك تعكس النظرة الحدٌثة 

للقارئ بضرورة متابعة تحصٌله للمعرفة وهذا ما ٌإكد علٌه خبراء المكتبات العمومٌة على 

روة الفكرٌة قبل الثروة الطبٌعٌة فً الوجود اإلنسانً، ذلك أّن المثقفون أولوٌة الث

والمتعلمون ٌدرسون وٌحللون الواقع سٌاسٌا واجتماعٌا واقتصادٌا وبالتالً ٌرسمون اآلفاق 

المستقبلٌة لمجتمعهم وكل ذلك بفضل ما تإمنه لهم مكتباتهم من أوعٌة معلومات متنوعة 

:من خبللعلٌمً للمكتبة العمومٌة وٌظهر الدور الثقافً و الت
2
  

 المكتبة والثقافة العامة: 

إّن التحلٌل العلمً الدقٌق لما ٌقرإه وٌكتبه مجتمع ما ال ٌقل شؤنا أو جدوى إذا أردنا أن 

ٌّماأذواق المجتمع وما ٌإثر فٌه، ذلك أنتفهم مٌول و العمومٌة باتت تلعب  ّن المكتبات ال س

دورا هاما فً تغطٌة موضوعات الثقافة العامة والتً ٌنبغً علٌنا االهتمام بها، من خبلل 

اقتناء مواد الثقافة العامة وتوفٌر أوعٌة المعلومات تشمل مختلف فروع المعرفة بغٌة نشر 

ٌة تنظٌم الثقافة وتعمٌمها بٌن شرابح المجتمع المتعددة، كما تستطٌع المكتبات العموم

سٌارات للكتب أو قطار الثقافة بهدف الوصول للقارئ خاصة فً المناطق النابٌة الذٌن ال 
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وكذا القٌام باألنشطة الثقافٌة  تسنح لهم الفرصة فً الوصول للمكتبات العمومٌة المركزٌة،

من ندوات ومحاضرات تحث على نشر الثقافة وتوعٌة المجتمع كما ٌجدر بالمكتبات 

كثٌف البرامج التعلٌمٌة وتسهٌل اقتناء أوعٌة المعلومات للجمٌع خاصة الكتب العمومٌة ت

الشعبٌة التً تعتبر من أهم وسابل التثقٌف و التوعٌة الجماهٌرٌة لغرض بناء المجتمع 

.وتطٌره ثقافٌا وحضارٌا
1

 

 :أهمية المكتبة العمومية في تنمية ثقافة المجتمع 

ن المعرفة وإنما هو عام وٌشمل العدٌد من فروعها نوع مبإّن التعطش للثقافة غٌر محصور 

وٌتماشى مع انتشار الثقافة طردا وعكسا مع تقدم األمة أو تؤخرها ذلك أّن المثقف من أبناء 

الشعب هو الذي ٌجمع إلى معلوماته الخاصة بناحٌة معٌنة من العلوم حصٌلة اطبلعه على 

ن مع ما اكتسبه من خبرات اجتماعٌة كثٌر من مصادر المعلومات فً مختلف العلوم والفنو

أو إنسانٌة فً حسن معاشرته لآلخرٌن أو تتبعه ألخبارهم أو أسلوب معٌشتهم أو طراز 

حٌاتهم ألن كل ذلك ٌدخل ضمن نطاق الثقافة وترفع مستوى أصحابها والعلم ال ٌؤتً إالّ 

تلعب دورا بارزا فً تنمٌة بالتعلٌم، وعلٌه فالمكتبات باعتبارها مرافق تعلٌمٌة وثقافٌة، فإّنها 

ثقافة القارئ المحب لبلطبلع ال سٌما المكتبات العمومٌة لما تحتوٌه من مصادر معلومات 

بكل ما هو عبلمهم إفً شتى صنوف المعرفة سعٌا فً ذلك إلى توسٌع مدارك القراء و

بح جدٌد، ذلك أّن الهدف األساسً لهذه المكتبة هو نشر وتسهٌل الثقافة بٌن مختلف شرا

المجتمع، مهما كانت مستوٌات أفراده التعلٌمٌة أو المعرفٌة، فهً توفر لهم معلومات متنوعة 

 .والعلوم االجتماعٌة والفلسفة... تشمل العلوم والمعرفة العامة والدٌانات

 :تشجيع القراءة 

تهتم المكتبة العمومٌة اهتماما كبٌرا بغرس حب القراءة وتشجٌعها ضمن إطار الفلسفة 

االجتماعٌة واألهداف التً تسعى لتحقٌقها، فالقراءة لٌست ترفا، بل هً ضرورة لتنمٌة 

الهتمام االقدرات، وبث الوعً وصقل المواهب وتطوٌر المجتمع وحل مشكبلته، لذا وجب 
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ٌال بدءا بمدارس األطفال حتى ٌكون الطفل معتمدا على ذاته فً بتربٌة وتثقٌف وبناء أج

.تقصً المعرفة والوصول إلى المعلومات كذلك بالنسبة للكبار وجمٌع شرابح المجتمع
1

 

كما ال ٌخفى على أحد أّن حاجة القارئ والمجتمع للقراءة تزداد كلما ازدهرت الحضارة  -

هها، فهً تحتاج بشدة إلى القراءة فً هذه وتوسعت أطرافها وتعددت مناهجها، وكثرت وجو

الفترة حٌثما تنمو الحضارة فً القرن الحادي والعشرون، وتزدهر وتزداد تشابكا وتعقٌدا 

ٌوما بعد ٌوم، وهنا ٌكمن دور القراءة، باعتباره من أهم وسابل استشارة قدرات األجٌال 

إلى  الذي سٌقود بالضرورة وإثراء خبراتهم وبالتالً زٌادة معلوماتهم ومعارفهم، األمر

تطوٌر مهاراتهم التعلٌمٌة بما ٌإدي إلى التفوق فً تحصٌلهم الدراسً والمهنً مستقببلً.
2

 

 :متابعة التعليم المستمر 

تمتلك المكتبة العمومٌة مختلف أدوات التعلٌم، وهً أمام الجمهور عن التعلٌم للنهوض 

إذ أّن تطور المجتمعات الٌوم وما نتعرض له من تٌارات  بؤفراده، ومتابعة تحصٌلهم العلمً،

حدٌثة تحتم على المكتبة العمومٌة القٌام بدور تسهٌل تقدٌم المعرفة ومتابعة مستجداتهم 

 ونشرها بٌن روادها ألّنها النواة الحقٌقٌة فً مجالها، وٌمكن اإلشارة إلى نقطتٌن:

ج الهٌبات والمإسسات أو المشاركة فً الخدمة التكافلٌة مع مجتمعها المحلً من برام -

 مناهج معرفٌة مستمرة كالصحافة واإلذاعة والبٌبلٌوغرافٌا الوطنٌة.

الخدمة المستقلة التً تقدمها المكتبة منفردة فً تعلٌم الكبار حسب حاجة محٌطها إلى  -

جانب نشاطاتها الموجهة والهادفة كالمحاضرات والحفبلت والمعارض.
3
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 األطفال:خدمة الشباب و 

إّن ناشبة الٌوم هو جٌل الغد وأمل شباب المستقبل، لذلك فإّن المكتبة العمومٌة تقدم خدمات 

متنوعة لؤلطفال والشباب، ذلك أّن األمر ٌشغل حٌزا هاما ضمن برامجها وسٌاستها، ولهذا 

فهً توفر لهم قاعات ممٌزة شكبل وهندسة، وتحفٌزا ومقتنٌات وأوعٌة معلومات تعلٌمٌة 

وتثقٌفٌة، فضبل عن ذلك توفر لهم معارض متخصصة ومكافآت تحفٌزٌة وتشجعهم للقٌام 

بنشاطات مفٌدة ومثمرة.
1

 

 ر:تعليم الكبا 

لعّل من أهم واجبات المكتبة العامة هو تعلٌم الكبار ونقصد بذلك رعاٌة رغبة القارئ فً أن 

نترك  لة القراءة والكتابة، بٌتعلم مادة جدٌدة أو ٌقرأ لمجرد المحافظة على مقدرته إلى معرف

ذلك إلى المدارس ومعاهد محو األمٌة، فهً تساعد حدٌثً التعلٌم وتحفزهم حتى ال ٌفقدوا 

هذه المهارة الجدٌدة ، فهً ال تساعد حدٌثً التعلٌم بل أٌضا تسعى إلى التثقٌف أو التعلٌم 

ٌّا كانت دراسته السابقة أو مستواه التعلٌمً،  الذاتً لكل قارئ ٌسعى إلى تنمٌة معارفه أ

 وعلٌه نصادف األنواع التالٌة من نشاط تعلٌم الكبار:

وعٌة أذلك أّن دور المكتبة هنا ٌبدأ بمجرد تعلٌم الرواد القراءة فتقدم لهم  مكافحة األمٌة: -

وثٌقا بعملٌات التوسع المكتبً عن وهذا ما ٌتصل اتصاال  ،،المعلومات البسٌطة والمصورة

 المتابعة لحدٌثً التعلٌم ومحو األمٌة.طرٌق تدبٌر كتب 

وهو أرقى من مجرد مكافحة األمٌة حٌث توجه المقدرة إلى قراءات  التعلٌم األساسً: -

نافعة، مثبل القراءات المهنٌة فً مجتمع زراعً توجه نحو تحسٌن الحاصبلت وتربٌة 

حٌاته كان ٌقرأ  عن الدواجن والصناعات الزراعٌة، حٌث توجه القارئ نحو رفع مستوى 

إلى ذلك، وفً هذه المرحلة وهنا ما قواعد الصحة العامة أو عن دوره كمواطن صالح و

 ٌؤتً دور المكتبات المتنقلة فً نشر التوعٌة الثقافٌة والتعلٌمٌة.
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ؤتً مرحلة أرقى فً تعلٌم الكبار وهً مساعدة الرواد من خبلل دراسات منظمة بعد ذلك ت -

التعلٌمٌة التً لم تتح لهم الفرصة الستكمالها كؤن ٌتعلموا مادًة جدٌدًة أو  الستكمال المجاالت

 فناً جدٌداً بصرف النظر عن مستوٌاتهم التعلٌمٌة أو حتى مإهبلتهم العلمٌة السابقة.

وهً أن تنظم الجامعة  ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدراسات الحرة تحت إشراف الجامعات، -

دراسة للكبار الراغبٌن فً التعلٌم من خبلل برامج أكثر مرونة من االلتحاق العادي الذي 

ومثل ذلك أنظمة االستماع واالنتساب وسبلسل المحاضرات ،شروط وامتحاناتعبر تعده 
1

 

ٌدٌة، وٌمكن أن نضٌف إلى تعلٌم الكبار نوعا جدٌدا وهو الدراسات التدرٌبٌة، أو التزو -

وهً أقل فً مستواها من سابقتها، والنوعان التدرٌبً والتزوٌدي هدفها األساسً مهنً، إذ 

ٌوجه إلٌها القارئ بعمل من العمال حتى ٌكتسب خبرات مهنٌة جدٌدة، كما فً الدراسات 

التدرٌبٌة، أو لكً ٌزٌد من مداركه، ومعلوماته فً مجاالت قد ال تبدو وصلتها المباشرة 

ه المهنٌة، ولكنها ترتبط بثقافاتهم ومن تم بامكانٌات أداء عمله على مستوى أعلى باحتٌاجات

كفاءة وإفادة.
 2

 

 أهمية تعليم الكبار: -

ٌسهم تعلٌم الكبار فً رفع التخلق االجتماعً والمعرفً عن األفراد الذٌن حرموا من  -

 التعلٌم المدرسً منذ الصغر.

ٌعتبر تعلٌم الكبار أداة من أدوات مبلحقة االنفجار المعرفً واستٌعاب التغٌرات  -

حٌث ٌمكن إلحاق المتعلمٌن من الكبار بدورات المتسارعة فً جمٌع مجاالت الحٌاة، 

 تدرٌبٌة تساعد على االرتقاء بالمستوى المهنً والمعرفً لدٌهم.

ملة فً المجتمع، ألن الفبات المتدربة من ٌساعد تعلٌم الكبار فً تنفٌذ خطط التنمٌة الشا -

الكبار تشارك فً حقول اإلنتاج وبالتالً فً تنفٌذ خطط التنمٌة واالرتقاء بالمستوى 

 االقتصادي فً المجتمع.
                                            

الرٌاض: دار المرٌخ  .ألسس الخدمة المكتبة العامة والمدرسٌة دراسة :المعنى االجتماعً للمكتبة .د.عمر، أحمد أنور - 1
  .22-22، ص[د.ت]للنشر والتوزٌع، 
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وتبرز أهمٌة تعلٌم الكبار خاصة فً الدول العربٌة على دوره الفعال فً محو األمٌة  -

بالمعلومات والمهارات والخبرات التً تمثل  باعتبارها المدخل الطبٌعً لتزوٌد الكبار

كان نوعه أو مجاله، أو حتى حاجتهم الحٌاتٌة، لكن ٌشترط أن ٌكون تعلٌم الكبار مهما 

مستواه أو فباته المستهدفة فً إطار التعلٌم المستمر مدى الحٌاة، ألن العلم متطور وما 

الملحة للتعلٌم الذي ٌبدأ ببداٌة ٌصلح الٌوم للحٌاة قد ال ٌصلح غدا، ومن هنا ظهرت الحاجة 

الحٌاة وٌنتهً بنهاٌتها.
1

 

 أهداف تعليم الكبار:  -

ن ٌشتمل التعلٌم الفبات المنتجة فً المجتمع وهً فبات الكبار، فٌقدم لهم ما أال بد  -

ٌحتاجونه من معلومات ومهارات وخبرات، وعبلقات بحٌث ٌجعلها تستمر فً العطاء 

والدوار التً ٌإدونها فً الحٌاة، ولتحقٌق ذلك ٌنبغً أن تراعً برامج  المنتج فً المجاالت

تعلٌم الكبار طبٌعة ومتطلبات العصر وتوقعات المستقبل إلحداث تغٌرات تنموٌة سرٌعة 

على الكبار وفق حاجاتهم الحٌاتٌة، وبشكل أساسً ٌهدف برنامج تعلٌم الكبار ٌنعكس أثرها 

 إلى:

o ت المجتمع االقتصادٌة واالجتماعٌة، وتدرٌبهم على استشارة الكبار اتجاه مشكبل

 األسلوب العلمً لمواجهة المشكبلت. 

o بتكارٌةاإل، وكذا قدراتهم تنمٌة مهارات التفكٌر العلمً لدٌهم. 

o  تزوٌد الكبار بالمهارات الضرورٌة للتعلٌم الذاتً، وإرشادهم إلى مصادر التعلم المناسبة

وكٌفٌة االستفادة من هذه المصادر فً مجال عملهم وفً التثقٌف  لمستوٌاتهم الدراسٌة،

 الذاتً.

o  ٌّد فً القراءة والكتابة والحساب، وكذا الوصول بالمتعلمٌن من الكبار إلى مستوى ج

 االرتقاء بهم إلى المستوى الذي ٌإهلهم إلى متابعة الدراسة فً مراحل متقدمة.
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o بار ومناهج التعلٌم المدرسً النظامً فً إطار السعً إلى فتح قنوات بٌن برامج تعلٌم الك

فلسفة التعلٌم المستمر.
1

 

قد تكون المكتبة العمومٌة تلعب دورا اجتماعٌا لكنها تحتل مكانة ممٌزة فً التوعٌة الثقافٌة 

والتعلٌمٌة من خبلل مبادرتها فً تعلٌم الكبار ومكافحة الجهل وإماطة مختلف أشكاله 

 االزدهار فً المجتمع ومختلف نواحٌه.وأنواعه قصد نشر التقدم و

 ورها الحضاري في المجتمع:دالمكتبة العمومية و -3

تلعب المكتبة العمومٌة دورها الحضاري حٌث تعمل على إكساب القارئ الخبرات 

والمهارات والتً ٌستطٌع أن ٌستثمرها فً حٌاته العملٌة أو الدراسٌة، فٌما ٌعود علٌه وعلى 

وهً باإلضافة إلى ذلك تدعم الروابط االجتماعٌة داخل المجتمع من خبلل  مجتمعه بالخٌر،

ما تقدمه من أنشطة ثقافٌة متنوعة، وترتبط المكتبة العمومٌة عادة بمإسسات تربوٌة 

كالمدارس والمعاهد والجامعات، وكذا المإسسات االجتماعٌة والبحثٌة، كما أصبحت المكتبة 

ٌقوم بدوره االجتماعً وأن ، م الذاتًالتثقٌف والتعلّ  العمومٌة أداة تساعد القارئ على

كمواطن صالح، ومن المهام األساسٌة التً ٌقوم بها للقٌام بالمجتمع ثقافٌا وحضارٌا، وتوفٌر 

المعلومات المناسبة لغرض التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، وبذلك فهً تحقق المكاسب 

 التالٌة:

ة وغٌر الرسمٌة على اإلفادة من المعلومات التً تنمٌة قدرة جمٌع المإسسات الرسمٌ -

 تنتجها المكتبة.

ضمان مقومات القرارات السلٌمة فً جمٌع المإسسات وعلى مختلف مستوٌات  -

المسإولٌة حٌث إّن هذه القرارات تعتمد على المعلومات والحقابق التً ٌمكن 

قاء بمستوى كفاءة الرت، واالمعلومات التً تقتنٌها المكتبة الحصول علٌها من مصادر

وفعالٌة األنشطة التً المتنوعة تقدمها المكتبة العمومٌة للقراء بمختلف مستوٌاتهم 

 العلمٌة والثقافٌة.

                                            
  .022-022، صالسابقالمرجع -1



 المكتبة العمومٌة وخدمة المجتمع                               الفصل الثانً:                 

 

31 
 

فً تطوٌر أسالٌب إنتاج بعض استثمار المعلومات التً توفرها المكتبة العمومٌة  -

تعتبر المعلومات من أهم الموارد التً ، وأو الخدمات المعروفة أو الجدٌدة السلع

تساعد فً تنمٌة المجتمع، فمثبل إذا لم تتوفر لدى المإسسات بمختلف أشكالها 

المعلومات البلزمة لمعالجة قضاٌاها فهً ال تستطٌع تنفٌذ مشارٌعها، وعلٌه ال ٌمكن 

.معلوماتألٌة مإسسة تعلٌمٌة أن تقوم بإعداد برامج تعلٌمٌة أو تثقٌفٌة بدون توفر ال
1

 

وعلٌه ٌمكن القول أّن المكتبات العمومٌة كانت وال تزال أحد أهم أسباب تحضر  -

المجتمعات من خبلل ما تقدمه من خدمات ونشاطات ٌجعلها تلعب دورا حضارٌا بارزا فً 

 مجتمعها.

 فعاليات المكتبة العمومية في المجتمع: -4

 محو األمية:المكتبة العمومية و   -4-1

تشكل األمٌة بكافة عابقاً خطٌراً فً المجتمعات النامٌة خاصة، إذ تشٌر إحصابٌات األمم 

ونسكو إلى أّن عدد األمٌٌن  ٌكاد ٌبلغ  الملٌار نسمة فً الثمانٌنٌات، وأّن نسبة ٌالمتحدة وال

٪، ولهذه الظاهرة أسبابها المباشرة وغٌر 57األمٌة فً بعض أجزاء الوطن العربً تقارب 

، فمنها ما ٌرتبط بسٌاسة المستعمر، أو ما ٌرتبط بنهج سٌاسة الحكم فً تجهٌل شرة المبا

المواطنٌن عن قصد لتسهٌل فرض السٌطرة علٌهم، هذا فضبل عن الثورات المتبلحقة 

واالضطرابات االقتصادٌة التً تشغل الناس بلقمة عٌشهم قبل تعلمهم وتثقٌفهم، فً حٌن 

هدة لنشر التعلٌم وتقدٌم الثقافة لكافة المواطنٌن وتنشا لذلك هناك حكومات بالمقابل تسعى جا

مختلف المإسسات المتخصصة، من أهمها المكتبات العمومٌة، تحدٌدا لتساهم فً بعض 

نشاطاتها على محو األمٌة.
2

 

أو  مهما كانت نوعٌة األمٌة سواًء الهجابٌة المتمثلة فً عدم معرفة الكبار الكتابة والقراءة، -

كانت األمٌة الثقافٌة والتً تعتبر مشكلة المشاكل، حٌث نجد أّن معظم األفراد ٌهتمون بجانب 
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واحد من المعارف والذي ٌكون فً أغلب األحٌان المجال الذي ٌعملون فٌه، أما الجوانب 

مثبل ٌهتم بمجال الطب فقط وٌهمل االطبلع على الجوانب األخرى فٌهملونها. فالطبٌب 

ألخرى، وهذا أمر خطٌر، فاألمً فً الٌابان الذي ال ٌجٌد استخدام الحاسوب، وقد الثقافٌة ا

تكون العوامل المادٌة والمالٌة عابقا مثل عدم توافر المواد البلزمة أو المبنى أو الموظفون 

أو غٌر ذلك، مما ٌساعد على تفشً هذه الظاهرة وتفاقمها.
1

 

نظراً لخطورة هذه الظاهرة االجتماعٌة المسماة األمٌة، جعل المكتبات ال سٌما العامة منها  -

تتكاثف وتعمل جاهدة على مكافحتها بكل أشكالها وللنهوض بالمجتمع وتؤهٌله علمٌا وفكرٌا 

 وثقافٌا وعلى كافة المستوٌات من خبلل: 

روف التعلٌمٌةدراسة المجتمع المحلً دراسة كافٌة والتعرف على الظ -
2

من حٌث وجود   

المدارس والجامعات ومدى استخدام األفراد لمصادر المعلومات ونسبة األمٌة والمتعلمٌن، 

كما ٌجب معرفة الظروف االجتماعٌة المتصلة بالخدمة المكتبٌة وكذا معرفة التراث الشعبً 

 السكانً وحجم اإلمكانٌات المتاحة مادٌاً و بشرٌاً.

رٌعات تدعم المكتبات العامة كمإسسة خدماتٌة ٌستفٌد منها الجمٌع ، وضع قوانٌن وتش -

ذلك أّن القانون مهم لضمان الموارد المالٌة البلزمة وتحدٌد سلطات الهٌبة المشرفة على 

المكتبة وتخصٌص مٌزانٌة معتبرة لتبادل المجموعات والتعاون بٌن المكتبات وتقدٌم 

 بات سواء مالٌة أو عٌنٌة.اإلعانات والتبرعات من األشخاص والهٌ

الناطقة حٌث تتلقى هذه األخٌرة ر معلومات متنوعة كالقصص المصورة وتوفٌر مصاد -

 إقباال كبٌرا من طرف دارسً محو األمٌة.

إقامة الدروس النهارٌة واللٌلٌة المجانٌة لمحو األمٌة، ومتابعة التعلٌم األساسً من المرحلة  -

وأٌضا المدارس المهنٌة مثل: تربٌة الدواجن، الصناعات المنزلٌة االبتدابٌة واإلعدادٌة 

 وغٌرها....
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تشارك المكتبات أٌضا فً تعلٌم الكبار حرف ومهن جدٌدة تحت إشراف الجامعات من  -

 خبلل توفٌر مصادر معلومات مناسبة واإلمكانات البلزمة لهذا األمر.

وتؤصٌل ثقافة القراء لدٌهم وكذا تعاون  تشجٌع القراءة ومساعدة حدٌثً التعلٌم من الكبار -

أعضاء المكتبة وتكثٌف جهودهم لتعلٌم القراءة والكتابة ومحو األمٌة الهجابٌة وكذا كذا القٌام 

 بالمحاضرات والمناظرات لتحفٌز نشر العلم والمعرفة وكبت الجهل ومساوبه.

ا ٌساعد على نشر تسهٌل سبل الثقافة والحث على المطالعة واكتساب خبرات جدٌدة مم -

 الثقافة بٌن أفراد المجتمع وعلى المكتبة توفٌر مصادر معلومات متنوعة فً شتى المجاالت.

كما تسعى المكتبة العامة جاهدة فً محو األمٌة المعلوماتٌة، ال سٌما أّن هذا العصر  -

سٌطرت علٌه تكنولوجٌات المعلومات وهذا ما ٌجعل المجتمع فً حاجة ماسة إلى إشباع 

والتمتع بلغة العصر وهنا ٌظهر جلٌا دور المكتبة العامة من خبلل توفرها على رغباته 

أقسام تكنولوجٌا المعلومات أٌن ٌتم تدرٌب المستفٌدٌن على استخدامات وبرامج الحاسب 

اآللً والتً تإهل القدرة على االندماج فً عصر المعلومات وإٌجاد برامج تعاون مع 

ثقافة المعلوماتٌة واستخدام آلٌات تكنولوجٌا المعلومات.الجهات المعنٌة بنشر ال
1

 

 المكتبة العمومية والخدمة البيئية: -4-2

تشارك المكتبة العمومٌة فً توعٌة أفراد المجتمع، بمكنونات البٌبة الطبٌعٌة واالجتماعٌة 

وبذلك تقوى اهتماماتهم بالبٌبة وبمشكبلتها وتزودهم بالمعلومات  والنفسٌة والجمالٌة،

والمهارات والسلوكٌات السلٌمة لحل هذه المشاكل، والعمل على تكوٌن اتجاهات وقٌم 

 مناسبة لها، وتقوم المكتبة العمومٌة بالتربٌة البٌبٌة من خبلل:

والتً تنمً لدى القراء  تزوٌد المكتبة بؤوعٌة معلومات تتناول األمور البٌبٌة الحدٌثة -

 االتجاهات والسلوكٌات والقٌم اإلٌجابٌة نحو البٌبة.

تقدٌم برامج من المحاضرات والندوات والمناظرات حول مشكبلت البٌبٌة وطرق  -

 عبلجها.
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االهتمام بالركن األخضر بالمكتبة من خبلل حدٌقة المبنى ولوحات إرشادٌة  -

 وإٌضاحٌة ألهمٌة الخضرة لدى اإلنسان.

 وة المهتمٌن بشإون البٌبة للتحدث ومناقشة مشاكل تلوت البٌبة ومخاطره.دع -

 تقدٌم مسابقات محلٌة وقومٌة فً البحوث والمقاالت عن البٌبة. -

تشارك فٌها كل أقسام المكتبة العمومٌة ومختلف فروعها فً  إعداد منظومة متكاملة -

لفة كتب ومجبلت عن التربٌة البٌبٌة من خبلل رسومات األطفال والكبار، تصمٌم أغ

 البٌبة النظٌفة، إلى جانب تقدٌم مخترعات وأفكار علمٌة عن البٌبة والعالم المحٌط بها

ٌّبا وقدوة حسنة ٌحتدى بها فً بٌبة  - ٌجب أن تكون المكتبة والبٌبة المحٌطة به مثاالً ط

.نظٌفة وجمٌلة من مصادر التلوث
1

 

 اإلعالم والتوعية:  -4-3

إّن المكتبة مإسسة غنٌة وثروة بمقتنٌاتها، لكن ال ٌنبغً أن نكتفً بصفة الكتب على  -

الرفوف وانتظار طوابٌر القراء، وإّنما وجب أن تندمج فً برامج ثقافٌة منظمة تتبلءم 

مع أهدافها وخصابص البٌبة التً تعمل فٌها، وذلك من خبلل تنظٌمها لنشاطات فكرٌة 

على زٌارتها واالطبلع على إمكانٌاتها وخدماتها، وذلك من وثقافٌة تحفز الجماهٌر 

خبلل الندوات والمحاضرات، ولقوم المكتبة العمومٌة بدورها اإلعبلمً تستخدم 

 مجموعة من الوسابل نذكر منها ما ٌلً:

وٌتمثل ذلك فً شكل مباشر اإلعالم الداخلي: -1
2
وشخصً وربما شفوي أو على شكل  

 ت المكتبة وٌتم ذلك من خبلل:إعبلنات تعلق على بوابا

حٌث ٌتم عرض إعبلنات عن نشاطات المكتبة مثل الندوات  لوحة اإلعبلنات: -

 والمعارض كما ٌعرض فٌها جدٌد الكتب والفنون وغٌر ذلك.
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تعتبر مهمة إعبلنٌة ثقافٌة بل تظاهرة ثقافٌة هامة تشد أكبر عدد من  المعارض: -

 معارض الكتب والفنون.... الرواد إلى المكتبة  ال سٌما

تضم  فً حٌن قلالمحاضرات على شخصٌن على األتشتمل  المحاضرات والندوات: -

 ، وتشغل الندوة أهل االختصاص دفعة واحدة على المنبر لمناقشة مواضٌع الساعة 

بال القراء للوصول إلى حل أو نشر قناعات معنٌة.
1

 

من أولى مهمات المكتبات العمومٌة نشر نشاطاتها لجمٌع القراء  العالقات العامة: -2

والدخول فً المجتمع عبر شبكة من العبلقات الواسعة بٌنها وبٌن أفراد المجتمع، األمر 

 :ذلك فً محورٌنالذي ٌحقق أهدافها وخططها، وٌتم 

إقامة عبلقات مع سابر المإسسات: فمن الضروري إقامة عبلقات التعاون الطٌبة  -

بٌن المكتبة ومختلف المنظمات الثقافٌة واالجتماعٌة وحتى المهنٌة وتشارك فً 

نشاطاتها ومعارضها وأحداثها فتكسب بذلك ود القراء وتحصل على الدعم 

 المتواصل.

إقامة عبلقات مع المإسسات المماثلة كالمكتبات المدرسٌة أو الجامعٌة، وتنظم  -

الها أحدث المستجدات فً المكتبة العبلقة مع المدارس والمعاهد حولها بإرس

العمومٌة.
2

 

تعتبر من أهم عوامل التواصل بٌن المإسسات والرواد  المطبوعات المكتبية: -3

 إعبلمٌا منها:

 :هدفه تعرٌف القارئ الجدٌد بكل ما ٌتعلق بالمكتبة من نظام وخدمات. دلٌل المكتبة 

 :لحصر مقتنٌات المكتبة المتخصصة ومن تم توزٌعها. القوابم البٌبلٌوغرافٌة 

 :عامة ٌكون هدفها اإلعبلم عن نشاطات المكتبة المنجزة بغٌة  تقارٌر المكتبة

استقطاب الدعم وتعمٌم الفابدة، غالبا ما تكون دورٌة.
 1
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غالبا ما تكون المكتبة العمومٌة بمساهمات أخرى بغٌة اإلعبلم من خبلل إعبلم مستفٌدٌن  -

حدث اإلصدارات فً المجاالت العلمٌة وغٌرها من المجاالت األخرى، وٌتم التعرف على بؤ

شكل مستخلصات وكشافات، وتهدف المكتبة من هذه الخدمة تسهٌل وصول المستفٌد إلى 

 مصادر المعلومات التً تحتاجها.

المساهمة فً نشر الكتب وغٌرها من مصادر المعلومات التً تلبً احتٌاجات جمٌع فبات  -

المستفٌدٌن، ولقد أسهمت بعض المكتبات العمومٌة فً فرنسا مع مإسسات البحث العلمً 

فً نشر الكتب، التً تهم قطاعات الصناعة والزراعة واإلنتاج الحٌوانً، وكانت المساهمة 

ومٌة تتمثل فً جهود العاملٌن فً هذه المكتبات للمإسسات من جانب المكتبات العم

 االجتماعٌة والثقافٌة داخل المجتمع، وعادة ما تخدم برامج النشر األغراض التالٌة: 

 * إعبلم المجتمع بمصادر المعلومات التً تنشرها هده المإسسات.

عدادها وتنفٌدها، * إعبلم المجتمع ببرامج األنشطة والخدمات التً تقوم هذه المإسسات بإ

ولعّل إصدار األدلة أحدث أدوات النشر الهامة لهذه الجمعٌات والمإسسات العلمٌة للتعرٌف 

 بؤنشطتها.

* تسهٌل االتصال وتبادل المعلومات بٌن المستفٌدٌن، سواء أكانوا من األعضاء أو من 

المترددٌن على الجمعٌات والمإسسات.
2

  

 :التوعٌة الفكرٌة  

تعمل المكتبات ال سٌما العمومٌة منها على بناء جٌل مثقف واع، باعتبارها مإسسات ثقافٌة 

وداعٌة فكرٌة تطرح اإلعبلم البلزم فً المواقف المختلفة، وفً مختلف األوقات المناسبة 

من مواقفها العادلة وقضاٌاها المصٌرٌة القومٌة والوطنٌة، كل ذلك ٌتطلب توافر هذه 

ومصورات واألفبلم ختلف مصادر المعلومات من كتب ومنشورات المكتبات على م

عبلمً، إلى جانب تحفٌز والوثابق وتقنٌات االتصال الحدٌث، بما ٌتناسب مع دورها اإل
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القراء على المطالعة وحضور مختلف المحاضرات والندوات الفعالة، ألّن كل ذلك ٌساهم 

لقراء الثقافٌة وتوسٌع مداراتهم نحو فً تنمٌة التوعٌة الفكرٌة وبالتالً رفع كفاءات ا

المستقبل المشرق، وبذلك تكون المكتبة العمومٌة القاعدة التً تتوافر فٌها كل مقومات 

الدعاٌة التوجٌه واإلعبلن، والمكان الذي ٌلتقً فٌه القراء بمصادر المعلومات الغنٌة 

بمختلف الثقافات والحضارة اإلنسانٌة التراث القومً.
1

 

 الفئات الخاصة: خدمة  -4-4

عادة ما تخدم المكتبات األشخاص األصحاء، ولكن حتى تكون خدماتها شاملة وتغطً   

احتٌاجات كافة شرابح المجتمع الذي توجد فٌه، البد لها أن تقدم جزءا من خدماتها إلى فبات 

ذلك أّن هذه الفبات بحاجة  و احتٌاجات خاصة،ت توٌاخاصة من القراء لهم ظروف ومس

إلى معلومات وخدمات مكتبٌة تماما كحاجة األصحاء والعادٌٌن لذلك، وعلٌه وجب على 

ة العمومٌة االهتمام بهم من خبلل:المكتب
2

 

 أصحاب ذوي االحتياجات الخاصة: -

ن للمكتبات العمومٌة بارز فً تقدٌم خدماتها لهذه الفبة م وجسدٌا وعقلٌا: المعاقٌن حركٌا -أ

 حٌث: 

  توفٌر مجموعات من المواد المكتبٌة والتعلٌمٌة والترفٌهٌة والتثقٌفٌة والمهنٌة لتطوٌر

 مهاراتهم وقدراتهم وتعمٌق الثقة بالنفس لدٌهم.

  تطوٌر مواد مكتبٌة سهلة وبسٌطة وصفحاتها قلٌلة وسطورها متباعدة وصورها

 وطباعتها واضحة للمتخلفٌن عقلٌا.

 البصرٌة للمتخلفٌن عقلٌا من أجل مساعدتهم بإٌصال  توفٌر المواد السمعٌة

 المعلومات لهم بطرٌقة مشوقة وسهلة.
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  عند تصمٌم المكتبات العمومٌة ٌجب مراعاة هذه الفبة من المجتمع، من حٌث

تخصٌص مداخل خاصة لتسهٌل دخولهم وخروجهم، وكذلك توفٌر أماكن خاصة 

 كما ٌجب أن ٌكون األثاث مناسبا لطبٌعة هذه الفبة. لسٌاراتهم وعرباتهم،

 .التعاون مع المراكز والمإسسات األخرى ذات العبلقة بالمعوقٌن
1
  

 تساهم المكتبة العمومٌة فً خدمة هذه الفبة من خبلل: المعاقٌن سمعٌا: -ب

 التً تعنً باستخدام الصور والمناظر لتقدٌم استخدام الوسابل البصرٌة "المربٌة :"

لمعلومات المربٌة لهذه الفبة من ذوي االحتٌاجات الخاصة، مما ٌشعرهم عند ا

 استخدام هذه الوسابل للتعبٌر عن عاطفة أو للمشاركة فً تجربة أو خبرة معنٌة.

 :وهً نظام حسً بصري ٌدوي، ٌقوم على أساس الربط بٌن  استخدام لغة اإلشارة

قبل أشخاص متخصصٌن مما  اإلشارة والمعنى، وٌكمن استخدام هذه اإلشارة من

ٌساعد على إٌجاد خدمة مكتبة صحٌحة لمجتمع الصم.
2

 

 ٌصنف المعاقٌن بصرٌا ضمن مجموعتٌن: المعاقٌن بصرٌا "المكفوفٌن": -ج

  مجموعة المعاقٌن بصرٌا كلٌا وهً تلك المجموعة التً ٌنطبق علٌها مجموعة

 التعرٌف القانونً والتربوي لئلعاقة.

  مجموعة المعاقٌن بصرٌا جزبٌا وهً تلك المجموعة التً ال تستطٌع أن تقرأ

أو أٌة وسٌلة تكبٌر، الكلمات المكتوبة بحروف مكبرة، أو باستخدام النظارة الطبٌة 

وقد برز دور المكتبة فً تقدٌم خدماتها لهذه الفبة بواسطة أدوات ووسابل مبلبمة 

المطبوعات ذات الخط الكبٌر، وجود أخصابً أهمها: الكتب الناقرة بطرٌقة البراي، 

بالمكتبة مهمته الكتابة والقراءة للمكفوفٌن، وهو الوسٌلة التقلٌدٌة فً إٌصال 

المعلومات للكفٌف.
3
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لقد زاد االهتمام بتحسٌن خدمات المكتبة العمومٌة، وقد شمل ذلك  خدمة المرضى: -د

م المكتبة العمومٌة بتقدٌم خدماتها إمكانٌة توصٌل خدماتها للمستشفٌات والعٌادات، فقٌا

للمرضى له تارٌخ طوٌل فً كثٌر من الدول، وقد أصدر قسم مكتبات المستشفٌات باإلتحاد 

 ، تقارٌر دورٌة كثٌرة حول هذا الموضوع،IFLAالدولً للجمعٌات ومإسسات المكتبة 

كما جمع أٌضا هذا القسم أدلة وكتبا إرشادٌة مفٌدة عن نوع الخدمات التً ٌحتاجها  

المرضى بالمستشفٌات، كما أّن هناك كثٌرا من الدول قد أعدت وأصدرت معاٌٌر لتقدٌم 

 .الخدمات المكتبٌة لمرضى المشفى

ماماتهم كما ٌتم إعداد بعض القوابم البٌبلٌوغرافٌة لمساعدة المرضى على تنمٌة اهت -

بالقراءة والتروٌج، وقد ثار جدل كبٌر حول من ٌقوم بتقدٌم الخدمة المكتبٌة لمرضى 

ولة عن ذلك إلى جانب تقدٌم خدماتها بالمستشفٌات، هل تكون مكتبة المستشفى هً المس

؟ أم أّنه من الممكن للمكتبة العمومٌة أن تساعد فً هذا الشؤن؟ وقد لؤلطباء و الموظفٌن 

اٌٌر البرٌطانٌة لمكتبة المشفى بؤن تكون هً المسبولة بشكل أساسً فً كل افترضت المع

جوانب الخدمة المكتبٌة فً مإسسات الرعاٌة الصحٌة والحقٌقة أن هذا االقتراح له ممٌزات 

متعددة طالما ٌوجد تنسٌق فً اختٌار المواد المكتبٌة بٌن مكتبة المشفى والمكتبة العمومٌة ، 

اج  بٌن المجموعات، وهذا ٌعنً ضرورة وجود روابط بٌن هذه ألن ذلك ٌمنح االزدو

ٌُتاح لكل الرواد مجموعة المكتبة العمومٌة عن طرٌق إشعار المواد  المكتبات، وهذا 

المطلوبة منها لفترة مإقتة واستبدالها مرة أخرى، وال تكتفً خدمة المكتبٌة العمومٌة بتقدٌم 

وٌمكنها مناطق بعٌدة، بالمرضى الموجودٌن فً  خدماتها لنزالء المستشفٌات، بل هً تهتم

أٌضا إعارتهم الكتب أو من الناطقة الخاصة لضعاف البصر الذٌن ال ٌستطٌعون القراءة 

بالطباعة العادٌة أو من ال ٌستطٌعون تقلٌب الصفحات وغٌر ذلك...، حتى تخفف عنهم 

ألمهم وترسم على وجههم بسمة األمل.
 1
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 المكتبة ودورها في معالجة مشاكل المجتمع: -5-4

لو فكرنا قلٌبل لوجدنا أّن هناك عبلقة وثٌقة بٌن التربٌة والمجتمع وكبلهما ٌإثر وٌتؤثر 

باآلخر، فالتربٌة ضرورة فردٌة واجتماعٌة فً وقت واحد، فالتربٌة ال تكون بدون مجتمع 

واألسرة والمكتبة فإّن هذه األخٌرة والعكس صحٌح، وبما أّن التربٌة تملكها كل من المدرسة 

تساعد الفرد على النمو السوي فً مجتمعه وتوجهه وجهة صحٌحة وتزوده بالمعارف 

واألفكار الجدٌدة بما ٌتفق مع المنهج الصحٌح، لذلك نقول أّن المكتبات تساهم بشكل كبٌر 

 :، ومن بٌن أهم هذه المشكبلت نذكرفً معالجة قضاٌا ومشكبلت المجتمع

 إّن اإلرهاب والتطرف عدو غٌر مربً للمجتمع الدولً  لة اإلرهاب والتطرف:مشك

كلّه، من األسباب التً أدت إلى خلقهما هو التفكك األسري واالنحبلل الخلقً والدٌنً 

 وغٌرها، لذلك ٌستلزم على المكتبة بما أّنها تإثر فً المجتمع أن تعمل على:

واإلرهاب،  توعوٌة عن نبذ األدٌان الساموٌة للتطرفبرامج نشر الوعً الدٌنً من خبلل  -

 ذلك أّن القرآن حث عن مكافحة اإلرهاب والتطرف.

 ٌجب أن تشتمل مجموعات المكتبة بتوضٌح أهمٌة الوحدة الوطنٌة. -

قٌام المكتبات بنشر الوعً السٌاسً واالجتماعً والدٌنً من خبلل برامج المناظرات  -

فراد حب الوطن واالنتماء إلٌه.والندوات التً تنمً فً األ
1

 

 :مشكلة الفقر والجهل 

التخلف  هو الرعب حٌث أن مثلث ،األساسٌة لمعالجة الفقرال شك أّن التعلم أحد الركابز 

الفقر والجهل، وتستطٌع المكتبة العمومٌة معالجة مشاكل الفقر السابدة وأسباب الجهل فً 

 المجتمع من خبلل:

مساهمة المكتبة فً معالجة التخلق الثقافً واألمٌة من خبلل تنوٌع أوعٌة المعلومات  *

 واالهتمام بالكتب السهلة والبسٌطة لتعلٌم القراءة والكتابة.
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* إعداد المهرجانات التعلٌمٌة والتثقٌفٌة أمثال مهرجان القراءة للجمٌع وسبلسل كتب 

 تساهم فً محو األمٌة.ن أالمهرجان التً تباع بؤسعار زهٌدة على 

العمومٌة بالتعاون مع المكتبة المدرسٌة بعقد دورات تدرٌبٌة فً الحرف * تقوم المكتبة 

الٌدوٌة والصناعات المنزلٌة التً تساعد على زٌادة دخل األسرة مثل صناعة المبلبس 

 وصناعة الحلوٌات...

ات فٌه.* تنمٌة المجتمعات الرٌفٌة والشعبٌة مطلب ضروري تشارك المكتب
1

 

 :مشكلة األمراض  

لعّل من أهم المشاكل التً تواجه مختلف أنحاء المجتمع، األمراض خاصة إذا كانت متفشٌة 

 ومزمنة، لهذا تسعى المكتبة العمومٌة فً معالجتها ولو بؤبسط األمور من حٌث:

 إلقاء برامج توعٌة صحٌة لؤلمراض مثل: أمراض الصٌف، أنفلونزا الطٌور، -

 وأنفلونزا الخنازٌر...

إلقاء محاضرات وبرامج توعوٌة وقافلة استعبلمات فً القرن لتوعٌة الفبلحٌن حول  -

 أمراض خطٌرة أمثال: الفشل الكلوي والفشل الكبدي...

تزوٌد المكتبة بؤوعٌة المعلومات التً تتناول مختلف األمراض وأسبابها والوقاٌة  -

كثٌر من الكتب اإلرشادٌة لؤلمراض مثل:  منها، فالوقاٌة خٌر من العبلج، فهناك

 مرض ضغط الدم، مرض السكري، وأمراض الجهاز التنفسً.

تقوٌة العبلقات اإلٌجابٌة بٌن المكتبات واألطباء وذلك بإعداد برامج محاضرات  -

وندوات لؤلطباء لنشر الوعً الصحً.
2

 

لمجتمع أّنها تحتل مكانة ٌظهر من خبلل مساهمات المكتبة العمومٌة وفعالٌتها اإلٌجابٌة فً ا

 مرموقة، تجعلها قوة فّعالة ومظهر من مظاهر التنمٌة الثقافٌة والحضارٌة فً المجتمع.
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  المكتبة العمومية في خدمة جميع فئات المجتمع: -5

ٌتفق خبراء المكتبات أّن الخدمات التً تقدمها المكتبة العمومٌة لفبات المجتمع للمستفٌدٌن  -

هً ثمرة الجهود التً تبذلها المكتبة العمومٌة من إجراءات إدارٌة وتنظٌم فنً لمصادر 

المعلومات التً تشتمل علٌها المكتبة، ولقد تطور مستوى أداء المكتبة العمومٌة فً تقدٌم 

ٌّرت  من شكل ومضمون الخدماتهذه ال التً  خدمات عندما استخدمت المعلومات التً غ

تقدمها لجمهور المستفٌدٌن، فؤضحت الخدمات تقتصر على اإلعارة أو الخدمات المرجعٌة 

بل أو اإلحاطة الجارٌة وغٌرها من الخدمات التقلٌدٌة التً كانت تقدمها المكتبة العمومٌة، 

ات أخرى أكثر فعالٌة وإٌجابٌة فً المجتمع ولمختلف فباته أصبحت لهذه األخٌرة مساهم

 وشرابحه، ولعّل أهمها ما ٌلً:

 :التً تعتبر قنوات طبٌعٌة لتبادل الخبرات  تنظيم وعقد المؤتمرات واالجتماعات

والمعلومات واكتساب المعلومات وإمكانٌة اإلبداع فً األفكار من خبلل التقاء األفراد 

اتهم وبلورة مشكبلتهم وطرح الحلول لمناسبة لتلك المتخصصٌن وتبادل خبر

المشكبلت... وفً برٌطانٌا تقوم بعض المكتبات العامة بمهمة الوسٌط بٌن 

المتخصصٌن والمفكرٌن وبٌن المإسسات العلمٌة والبحثٌة من أجل خدمتهم وتسٌٌر 

 اشتراكهم فً المإتمرات والندوات والمحاضرات.

 حٌث تعتبر هذه االستشارات إحدى ثقافية للمستفيدين: تقديم االستشارات العلمية وال

المهام األساسٌة التً تقوم بها المكتبة العمومٌة، وهً وسٌلة حٌوٌة تقوم بها لتقدٌم 

الكفاءة المهنٌة بٌن العاملٌن فً هذه الدولة وبٌن األفراد أنفسهم، وتتناول هذه 

العلمٌة ة باالتجاهات االستشارات ما لم ٌكن أمٌن المكتبة ومساعدوه على دراٌ

والثقافٌة السابدة فً المجتمع.
1

 

  :واالستخبلص واالختزان واالسترجاع وتبادل المعلومات تنشيط عمليات الترجمة

مع الجمعٌات والمإسسات العلمٌة واالجتماعٌة والثقافٌة داخل المجتمع والمحلً 

 واإلقلٌمً.
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  مشاركة الجمعيات والمؤسسات العلمية واالجتماعية والثقافية في إجراء البحوث

التً تهدف إلى تطوٌر المجتمع فً جمٌع المجاالت، وتكون هذه  والدراسات:

المشاركة من خبلل توفٌر مصادر المعلومات لهذه الجمعٌات والمإسسات، وتنظٌم 

معلومات التً ٌحتاجها فً هذه المصادر بحٌث تٌسر على الباحث الوصول إلى ال

المجال الذي ٌعنٌه، وتقع مسإولٌات إجراء البحوث والدراسات العلمٌة أو النظرٌة 

على عاتق الجمعٌات والمإسسات العلمٌة، كما ٌقع على عاتقها أٌضا البحوث 

 .، أو التطوٌرٌة فً مجال المعلومات والتوثٌقالتطبٌقٌة

 :ات والمإسسات العلمٌة والجتماعٌة للجمعٌ تعريف المجتمع باإلنتاج الفكري

والثقافٌة، وغالبا ما ٌتركز اهتمام تلك الجمعٌات والمإسسات على التعرٌف 

بالدورٌات ومحتوٌاتها، بجانب التعرٌف باألشكال الغٌر تقلٌدٌة من مصادر 

 المعلومات مثل المواد السمعٌة والبصرٌة والمواد المبرمجة الكترونٌا.

  فً مقار إقامتهم أو أعمالهم عن طرٌق البرٌد  للمستفيدين:بث المعلومات الحديثة

وتوفٌر المراجع المتخصصة البلزمة للرد الفوري على ، Emailاإللكترونً 

 االستفسارات، وتقدٌم الخدمات الموجهة لصالح المستفٌدٌن بكل أنواعها.

 :خاصة العلمً وإظهار فضل العلماء العرب والمسلمٌن  المساهمة في إحياء التراث

على الحضارة اإلنسانٌة من خبلل البرامج اإلعبلمٌة التً تقوم المكتبة العمومٌة 

 باإلعبلن عنها فً وسابل اإلعبلم المقروءة والمسموعة والمقرٌة.

 مشاركة المكتبة العمومية في التنمية المهنية للعاملين في الجمعيات والمؤسسات: 

وغٌرهم من العاملٌن فً مجاالت البحث العلمً خارج تلك المإسسات أو الجمعٌات 

من خبلل تنظٌم دورات تدرٌبٌة داخل المكتبة لهإالء العاملٌن، حٌث بإمكانهم 

االستعانة بمصادر المعلومات إلى جانب كل ذلك تنظم المكتبة مناظرات ومإتمرات 

مٌة الوعً العلمً والفكري ونشره بٌن بهدف مناقشة أحدت البحوث العلمٌة قصد تن

شرابح المجتمع.
1
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 :تتعدد وتتنوع المسابقات المكتبٌة، فهناك مسابقة نجم المكتبة فً القراءة  المسابقات

والتلخٌص، مسابقة المواهب الفنٌة أو األدبٌة أو المسرحٌة أو العلمٌة وغٌر ذلك... 

 ثم ٌتم تقٌٌمها وتحدٌد أحسنها للفوز بالجوابز.

القراءة واالطبلع وألّن المسابقة من أنشطة المكتبة الترفٌهٌة فهً تهدف إلى تنمٌة عادة 

واألنشطة التربوٌة والثقافٌة، وتنمٌة المٌول والمواهب  والبحث وخدمة المناهج الدراسٌة 

األدبٌة والفنٌة وإنارة التنافس بٌن القراء مما ٌساعد على التحفٌز وإنتاج أفضل.
1

 

  :ٌتم ذلك فً الصفوف األولى من المرحلة وساعة القصة أو رواية القصة

االبتدابٌة، حٌث ٌقوم برواٌتها أخصابً المكتبة، وٌمكن اختٌار القصص 

المصورة السهلة التً تغلب علٌها الصور والرسومات، وأن ٌكون لها هدف 

ومغزى تربوي وتعلٌمً.
2

 

وتعلٌمٌا ذو مكانة متمٌزة فإّنها تقدم خدماتها  بما أن المكتبة العمومٌة تعد مرفقا ثقافٌا

لمختلف شرابح المجتمع بهدف تلبٌة احتٌاجاتهم ورغباتهم مهما اختلفت وتنوعت، لذلك 

ٌمكن القول أن المكتبة العمومٌة أنشؤت لتخدم مختلف فبات المجتمع من أطفال وشباب 

واجبها رعاٌتهم والسهر على وشٌوخ سواء أكانوا نساء أم رجاال، فُهم روادها فً األخٌر و

 إرضابهم.

 أهمية المكتبة العمومية في خدمة المجتمع: -6

للمكتبة العمومٌة أهمٌة بارزة فً أي مجمع من خبلل خدماتها التً تقدمها له وهذا ما 

ٌسكبها مكانة مرموقة تجعلها أكثر المرافق الثقافٌة استقطابا للقراء من خبلل أنشطتها 

 لعل أهمها ما ٌلً: المتنوعة،

تساعد فً تربٌة األطفال وتنشبتهم تنشبة اجتماعٌة سلٌمة، وذلك بتوفٌر مصادر معلومات  -

تتناسب مع نموهم العقلً، وٌجب أالّ تقتصر خدمات المكتبة العمومٌة لؤلطفال على إعارة 
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ب الكتب فقط، بل ال بد من توفٌر برامج أخرى لبث المعلومات كرواٌة القصص إلى جان

برامج تلفزٌونٌة تمثٌلٌة وغنابٌة وموسٌقٌة واأللعاب الٌدوٌة التً تنمً المهارات والخٌال 

 لدى األطفال.

المكتبة العمومٌة دورا مكمبل للمدرسة من خبلل المساعدة فً إثراء المناهج تإدي  -

ببعض  الدراسٌة بالقراءة الحرة لروادها، كما أّنها تساهم فً تزوٌد بعض المكتبات المدرسٌة

 مصادر المعلومات على سبٌل اإلعارة طوٌلة األجل.

تساند فً جهود حمبلت محو األمٌة وبرامج تعلٌم الكبار، بواسطة مجموعات من مصادر  -

المعلومات المبسطة التً تستحوذ على االهتمام الشعبً، مع القٌام بحملة دعابٌة الستقطاب 

 إلٌها من خبلل المكتبات المتنقلة.اهتمامهم بالمواد التً تقتنٌها وتسهل وصولهم 

تعمل على إبراز القٌم والعادات والتقالٌد الخاصة بالمجتمع المحلً، حٌث تقوم المكتبة فً  -

هذا المجال من خبلل برامج أنشطة إلثارة اهتمام القراء إلى مختلف األوضاع الثقافٌة 

على حلقات للمناقشة  واالجتماعٌة مساندتهم على تنمٌة مجتمعهم وٌشتمل هذا البرنامج

ومحاورات عن الكتب ونقدها، ومناقشات عن البرامج المحلٌة والحفبلت الموسٌقٌة التً 

تعرف بالفلكلور وكذلك الحفبلت المسرحٌة والعروض السٌنمابٌة وبرامج تلفزٌونٌة وغٌرها 

مما ٌساهم فً إرساء القٌم والعادات الحسنة ونبذ األخبلقٌات السٌبة.
1

 

تبات العمومٌة على تؤكٌد دورها الحٌوي فً المجتمع الذي تخدمه وذلك تحرص المك -

بواسطة إنشاء نقاط خدمة متقدمة باألندٌة والمستشفٌات ومراكز المعوقٌن، وتوفٌر خدمات 

المكتبات المتنقلة للمناطق المحرومة من وجود المكتبات، وكذلك المناطق النابٌة، كما ٌجب 

موعة متكاملة من الخدمات واألنشطة والبرامج التثقٌفٌة على هذه المكتبات أن تقدم مج

واالجتماعٌة لتنمٌة المجتمع.
2
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إّن المكتبة العمومٌة فعبل تحتل أهمٌة بالغة لما تقدمه من خدمات ومساهمات تجعلها قوة  -

حٌوٌة لخدمة المجتمع وتطوٌره، حتى إن واجهتها عراقٌل أو صعوبات، فهً مإسسة 

 زء ال ٌتجزأ من المجتمع وأحد دعابمه التً ٌرتكز علٌها. تعلٌمٌة وتثقٌفٌة وج
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لكل  دراسة مٌدانٌة  إجراءاتها التً تحدد وجهتها وتمثل هذه اإلجراءات خصوصا فً 

تحدٌد مجال هذه الدراسة والمتمثلة فً المجال الجؽرافً والزمانً والمكانً لهذه الدراسة 

 باإلضافة إلى  تحدٌد عٌنة الدراسة ومجتمع البحث . 

_ إجراءات الدراسة الميدانية :1  

مجاالت وحدود الدراسة : 1_1  

وقد إقتصر على المكتبة الربٌسٌة للمطالعة العمومٌة موالي بلحمٌسً _المجال المكاني : 

 والٌة مستؽانم .

كان فً إطار تخصصنا والذي هو نظم المعلومات التكنولوجٌة  _المجال الموضوعي :

ها فً خدمة المجتمع.الحدٌثة والتوثٌق وكان موضوع بحثنا حول المكتبة العمومٌة ودور  

 _المجال الزمني :

 7102وانتهت  فً أواخر شهر أفرٌل  7102بدأت هذه الدراسة التطبٌقٌة فً شهر مارس  

أدوات جمع البيانات : 2_1  

تعتبر أدوات جمع البٌانات وسابل ٌستخدمها الباحث فً الحصول على المعلومات المطلوبة 

ا فً دراستنا هذه على :من المصادر المعنٌة فً بحثه وقد اعتمدن  

هو أداة لجمع البٌانات ٌعتمد على مجموعة من األسبلة سواء كانت مؽلقة أو االستبيان: 

 مفتوحة أو االثنٌن معا والتً تفٌد اإلجابة على مشكلة من المشكالت .

وقد تم االعتماد على استمارة االستبٌان وتوزٌعها على المستفٌدٌن من المكتبة الربٌسٌة 

عة العمومٌة موالي بلحمٌسً والمترددٌن إلٌها ، من أجل معرفة دور هذه المكتبة فً للمطال

 31استمارة فٌما كانت االستمارات التً استرجعناها  41خدمة المجتمع  ، حٌث تم توزٌع 

 فقط.
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مجتمع البحث :  3_1  

جب على إن مجتمع البحث هو القاعدة األساسٌة التً تبنى علٌها الدراسة المٌدانٌة لذا و

الباحث تحدٌد مجتمع بحثه الذي سٌعمم علٌه النتابج المحصل علٌها  فً األخٌر  وذلك 

حسب المجال االبحث  لدراستنا هذه التً تعالج المكتبة العمومٌة ودورها فً خدمة المجتمع 

هو المجتمع المتردد إلى المكتبة الربٌسٌة للمطالعة العمومٌة موالي بلحمٌسً والمستفٌدٌن 

. منها  

عينة البحث : 4_1  

تعد العٌنة دعامة  أساسٌة فً البحث العلمً ،باعتبارها مصدرا مهما فً استنباط المعلومات 

والمعطٌات الواقعٌة ، فالعٌنة عبارة عن مجموعة جزبٌة من مجتمع الدراسة ٌتم اختٌارها 

ل المجتمع بطرٌقة معٌنة وإجراء الدراسة علٌها ثم استخدام تلك النتابج وتعمٌمها على ك

 البحث األصلً .

ومن المعلوم أنه ال ٌمكن إجراء الدراسة المٌدانٌة على كل كل مجتمع البحث باعتبار 

المجتمع كبٌر لذلك البد من اختٌار عٌنة من المجتمع تمثله تمثٌال دقٌقا ،وعلى هذا األساس 

 تم اختٌار العٌنة القصدٌة :

لؽٌر احتمالٌة  ،تم اختٌارها كونها تحقق وهً نوع من أنواع العٌنة ا_العينة القصدية:

أؼراض دراستنا وتمكننا من الحصول على نتابج أدق وقصدنا هنا المجتمع المستفٌد من 

 المكتبة الربٌسٌة للمطالعة العمومٌة موالي بلحمٌسً والمترددٌن إلٌها .

انت  ك 31استمارة على مجتمع الدراسة ؼٌر أن اإلجابة المسترجعة   41حٌث تم توزٌع 

 فقط.
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 :التعريف بوالية مستغانم _1

كم 7721تقع والٌة مستؽانم فً الشمال الؽربً من الجزابر وتؽطً مساحة قدرها    
7

 

ومعسكر ومن الؽرب وهران  ٌحدها من الشرق والٌة الشلؾ ومن الجنوب والٌتً ؼلٌزان

ألؾ نسمة سنة  311ومن الشمال البحر األبٌض المتوسط وٌبلػ عدد سكان الوالٌة حوالً 

7107. 

 لقد عرفت الوالٌة عدة تسمٌات فأطلق علٌها عدة أسماء منها:

فً عهد  مورٌس، تاقاشم، مشتى، ؼانم ثم مسك الؽنابم ثم مستؽانم، وأصبحت مستؽانم

، وكانت تسمٌة هذه 0491جوان  73االحتالل الفرنسً بموجب المرسوم المؤرخ فً 

 يالمؤسسة فً ذلك العهد بالمقاطعة وكان التنظٌم اإلداري فٌها ٌخضع للنظام االستعمار

 0427جوٌلٌة  07المؤرخ فً  27/091آنذاك، ثم أعٌد تنظٌمها بموجب المرسوم رقم 

للبالد وانفصلت بذلك عنها معسكر، وبموجب القانون رقم  المتضمن التنظٌم اإلقلٌمً

المتضمن إعادة تقسٌم التراب الوطنً انفصلت عنها  0437فٌفري  17المؤرخ فً  37/14

 بلدٌة. 27دوابر و 01ؼلٌزان، تنقسم الوالٌة إلى 

تعرؾ الوالٌة "الوالٌة هً  0441أفرٌل  12المؤرخ فً  41/14وبالرجوع إلى القانون 

محلٌة إقلٌمٌة عمومٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً وهً تشكل أٌضا جماعة 

 مقاطعة إدارٌة للدولة".
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  التعريف بالدكتور موالي بلحمسي: -2

وكان لمدٌنة مازونة تأثٌر كبٌر  0421من موالٌد مدٌنة مازونة والٌة ؼلٌزان شهر جانفً   

سها القرآنٌة، وبعدها تدرج فً المدرسة الرسمٌة من فً تكوٌنه األساسً حٌث تتلمذ بمدار

االبتدابً والمتوسط والثانوي والجامعً أٌن تحصل على شهادة اللٌسانس فً اآلداب سنة 

وأكمل دراسته العلٌا فً التارٌخ حٌث تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة  0493

رٌة الجزابر فً العهد بأطروحة موسومة ب" البّحارون وبح 0431بوردو الفرنسٌة سنة 

( " وبعدها أصبح عضو بهٌبة التدرٌس بجامعة الجزابر لمدة ال 0321-0903العثمانً )

سنة، أشرؾ خاللها موالي على العشرات من الرسابل الجامعٌة وناقش الكثٌر  21تفوق 

منها داخل وخارج الجزابر ولعّل أبرز من تخرجوا على ٌدٌه وأشرؾ علٌهم )المحقق 

مد بن عبد الكرٌم الجزابري والباحثة عابشة ؼطاس ( كانت له نشاطات مكثفة الشهٌر مح

بالجزابر وخارجا حٌث كان عضو شرفً بمعهد أتاتورك بأنقرة التركٌة، ونابب ربٌس 

الجمعٌة الدولٌة للمؤرخٌن بمنطقة المتوسط، كما كان أستاذ زابرا فً العدٌد من الجامعات 

، عن  م7114الدولٌة توفً سنة  تالعشرات من المؤتمراالعربٌة واألروبٌة كما شارك فً 

سنة تاركا وراءه مؤلفات عدٌدة أبرزها تارٌخ مستؽانم، تارٌخ مازونة،  73عمر ٌناهز 

 ....19تارٌخ البحرٌة الجزابرٌة خالل القرن 
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 التعريف بالمكتبة العمومية لوالية مستغانم:  -3

بقرار وزارة الثقافة بموجب المرسوم    2011هً مؤسسة ثقافٌة تعلٌمٌة، أنشأت سنة

 .2011أوت سنة  18الموافق ل ه1432رمضان عام  18المؤرخ فً  293-11التنفٌذي 

المفتوحة وتقدٌم خدماتها لكافة شرابح المجتمع بؽض النظر عن  تمتاز المكتبة بفضاءاتها

العمر أو الجنس أو العرق ومن بٌن أولى المكتبات التً تقوم بتنظٌم نشاطات فنٌة ودٌنٌة 

وثقافٌة وعلمٌة تتناسب مع المناسبات الدٌنٌة واألعٌاد والتً تأكد فً مجملها على أهمٌة 

 7650جتمع، ٌقدر عدد المنخرطٌن فً المكتبة الكتاب وضرورته فً حٌاة الفرد والم

قارئ ٌومٌا، تحتوي  150إلى  80منخرط، ٌرتاد إلٌها القراء من أماكن مختلفة ٌصل بٌن 

 37122عنوان ما ٌقابله  12521المكتبة على رصٌد ضخم بلؽات مختلفة والذي ٌقدر 

 نسخة.

 النسخ العنوان الرصٌد

الرصٌد الوثابقً باللؽة 

 العربٌة

5993 14976 

الرصٌد الوثابقً باللؽة 

 الفرنسٌة واإلنجلٌزٌة

3344 8039 

 10512 1177 الرصٌد الوثابقً للحولٌات

 3595 2007 الرصٌد الوثابقً لألطفال

 37122 12521 المجموع
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 الموقع والمواصفات الداخلية: -4

 400مستؽانم فً حً تقع المكتبة الربٌسٌة للمطالعة العمومٌة موالي بلحمٌسً لوالٌة 

 مسكن تتوسط كل من مدٌرٌتً الثقافة دار الثقافة، المسرح والمركز الثقافً اإلسالمً.

تحتل موقعا استراتٌجٌا هاما كونها تتوسط المرافق العامة والضرورٌة والتً تم ذكرها 

سابقا، تتمٌز بإطاللة جذابة وجمٌلة على البحر األبٌض المتوسط، تقدر مساحة المكتبة 

م 886.90
2  

 طوابق: 4وهً مكونة من 

 ٌضم: :الطبق التحت األرضي -1

فنٌة الخاصة والمحاضرات  هذه القاعة مخصصة للنشاطات الفكرٌة وال قاعة المحاضرات:

باإلضافة إلى عرضها  لكل فبات المجتمع مثال: خٌر جلٌس، نادي النساء مستؽانم واإلبداء،

 مقعد. 120أفالم وثابقٌة ٌقدر استٌعاب القاعة 

مخصصة لعرض الكتب و األعمال الفنٌة التشكٌلٌة واللوحات الزٌتٌة  قاعة المعارض:

 الخاصة بكل فبة.

وٌتم فٌه إنشاء بطاقات القراء وتسجٌلهم فً سجل المنخرطٌن وتعرٌفهم  مكتب المستعملين:

 تقوم علٌه المكتبة. بالنظام الداخلً الذي

 ٌضم:: الطابق األرضي -2

 1- :سنة تقدم لهم ورشات فنٌة  11مخصص للذٌن تقل أعمارهم عن  فضاء الطفل

 مقعد. 70القاعة  ببهدؾ تنمٌة القدرات الفكرٌة واإلبداعٌة لهم، ٌقدر استٌعا

 2- :ٌحتوي رصٌد وثابقً متنوع ٌشمل شتى فبات العلوم  فضاء اإلعارة الخارجٌة

بلؽات متعددة، ٌخص الكبار فقط، بحٌث ٌسمح باإلطالع على الكتاب واستعارته من 

 المكتبة.
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 3- :خروجه إلمكانٌة وجردهٌتم فٌها تسجٌل الكتاب  فضاء المعالجة الوثابقٌة 

ر على الكتاب لٌأخذ لالستفادة منها بعد عملٌة الفهرسة والترمٌز والتصنٌؾ التً تم

 كل كتاب رقم خاص به.

 4- :لٌحتوي على رصٌد معتبر خاص بنمط البراٌ قاعة ذوي االحتٌاجات الخاصة 

Braille مقعد. 18، باإلضافة إلى فضاء النت، قدرة استٌعاب القاعة 

 5- :خاص بالبحث العلمً وهو مخصص للكبار فقط أما األطفال ال  فضاء االنترنت

 مقعد. 36بترخٌص أبوي تصل قدرة االستٌعاب حوالً ٌسمح لهم إال 

 األول:الطابق  -3

 1- :تضم النسخة األولى من كل عنوان بالمكتبة مخصصة  قاعة المطالعة الداخلٌة

 القاعة للكبار فقط، ٌسمح باإلطالع على الكتاب داخل القاعة دون استعارته.

 .27قدرة استٌعاب القاعة  

 2- من أدب الشباب وكذلك الكتب والحولٌات ٌسمح  ٌضم رصٌدها :الشباب قاعة

بالتحضٌر لالمتحانات والمطالعة تصل  17-13للشباب الذٌن تتجاوز أعمارهم من 

 مقعد. 70قدرة استٌعاب القاعة 

 الطابق الثاني: -4

 1- :موجهة لكل الفبات العمرٌة تهتم بإتاحة الرصٌد المتعلق  قاعة الخدمة المرجعٌة

قوامٌس والموسوعات والمعاجم، تصل قدرة استٌعاب القاعة إلى بالكتب المرجعٌة كال

 مقعد. 48

 2- :وتتولى مهمة التسٌٌر والتنظٌم والتنسٌق بٌن مصالح المكتبة  مكتب المدٌرة

وتوجٌه الموظفٌن وتحدٌد سٌاسة تقود علٌها المكتبة وتحدٌد المهام الموكلة لكل 

 موظؾ لتحقٌق األهداؾ التً ترمً إلٌها المكتبة.

 3- :ٌتولى مهمة تسجٌل جمٌع المراسالت الصادرة والواردة فً  مكتب األمانة

السجالت )السجل الصادر والوارد( واستقبال وتنظٌم زٌارات ضٌوؾ المدٌرة وبث 

 أعمالهم.
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 4- :ٌتولى مهمة تحرٌر الرسابل اإلدارٌة )البرٌد الصادر والوارد( مكتب األمانة 

 والسهر على تنفٌذ المهام الموكلة له من طرؾ المدٌرة.

 5- :والدورٌات وخدمةجناح خاص بالكتب  ٌتواجد بها  قاعة األساتذة والباحثٌن 

 مقعد. 18بقدرة استٌعاب 

 6- :وٌتم فٌها عقد االجتماعات مع الموظفٌن فً المكتبة والمدٌرة  قاعة االجتماعات

 لؽرض وأهداؾ محددة.
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  القانون الداخلي للمكتبة: -5

ٌتمثل القانون الداخلً للمكتبة الربٌسٌة للمطالعة العمومٌة لوالٌة مستؽانم فً مجموعة من 

اإلجراءات التً تفرد على المتواجد فً المكتبة احترامها وأي مخالفة لذلك ٌعرض صاحبها 

 للعقوبة وهً كالتالً:

 دخول المكتبة. قدٌم بطاقة القارئ ألعوان األمن عندت -

ٌجب وضع المحافظ على الرفوؾ المخصصة لها عند دخول القاعة لتجنب ظاهرة  -

 السرقة.

 تقدٌم بطاقة القارئ عند اإلعارة الخارجٌة مع بطاقة التعرٌؾ الوطنً. -

 عدد الكتب المسموح بإعارتها كتابٌن لمدة أسبوع كامل. -

 ساعة. 48بة فً مدة ال تتعدى فً حالة ضٌاع البطاقة ٌجب إبالغ مصلحة المكت -

بطاقة المكتبة شخصٌة فً حال استعمالها من طرؾ شخص آخر تنزع البطاقة بصفة  -

 نهابٌة.

 ممنوع الكالم بصوت مرتفع، استعمال الهاتؾ، األكل والشرب والتدخٌن. -

تعوٌض الكتاب فً حالة ضٌاعه أو تفرٌقه بنفس العنوان األصلً، أو عنوان مقارب  -

 األصلً. للعنوان

 .16:30إلى ؼاٌة الساعة  8تفتح المكتبة أبوابها كل أٌام األسبوع، ابتداء من الساعة  -
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 خدمات المكتبة:  -6

للمطالعة العمومٌة إلى تقدٌم خدمات متنوعة إلى مستفٌدٌها وتتمثل   ةٌتسعى المكتبة الربٌس

 هذه الخدمات فً:  

 1- :وتتمثل فً اإلجابة على االستفسارات  خدمة القّراء والرد على استفساراتهم

واألسبلة الواردة من المستفٌدٌن بخصوص المعلومات واألسبلة التً ٌبحثون عن 

إجابة لها، وتعرٌفهم بأهم الخدمات التً تقدمها المكتبة والرصٌد المعرفً التً 

 توفره.

 2- :وهً تعد اإلعارة واحدة من أهم الخدمات التً تقدمها المكتبة  خدمة اإلعارة

خدماتها للمستفٌدٌن، وتحقٌق مبتؽاها  مدى فعالٌة مكتبتها فً تقدٌممعٌار جٌد لقٌاس 

 .وتقدم المكتبة فضاءٌن لإلعارة

  اإلعارة الداخلٌة: -أ

وٌسمح هنا اإلطالع على الكتاب دون إعارته وفق نظام الرفوؾ المتاحة وقد ٌتم اإلطالع 

 تعذر تواجده فً اإلعارة الخارجٌة.على الرصٌد الوثابقً الذي فً بعض األحٌان ٌ

 اإلعارة الخارجٌة: -ب

وٌسمح هنا اإلطالع على الكتاب واستعارته خارج المكتبة لمدة أسبوع كامل ٌقدر عدد 

 .02الكتب المستعارة 

 3- :الخدمة المرجعٌة 

وهً مساعدة للمستفٌد لإلطالع على المعلومات وتقدٌم اإلجابة التً ٌحتاجها حول مشكلة أو 

سؤال ٌخص البحث وكذلك تعرٌفهم على المراجع األساسٌة فً موضوعه، وكٌفٌة استخدام 

المراجع، وذلك فً استخدام مقتنٌات المكتبة، سواء بؽرض الدراسة أو البحث وهذه الخدمة 

ات ومهتمة بإتاحة الرصٌد المتعلق بالكتب المرجعٌة من قوامٌس ومعاجم موجهة لجمٌع الفب

 وموسوعات.
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 4- :وتتمثل فً تقدٌم ورشات ثقافٌة وأخرى فنٌة ٌستفٌد منها األطفال  خدمة األطفال

وذلك فً أٌام العطل الدراسٌة ومن بٌن هذه الورشات نذكر : ورشة قراءة قصة، 

للؽة الفرنسٌة وكل هذا بؽرض الترفٌه ورشة رسم وتلوٌن، ورشة المطالعة با

 والتثقٌؾ لصناعة جٌل المستقبل.

 5- :خدمة ذوي االحتٌاجات الخاصة 

تعتبر من أهم الخدمات التً تقدمها المكتبة وتتمثل فً توفٌر رصٌد وثابقً معتبر بخط 

 البراي وتوفٌر قسم خاص بهم وذلك من أجل تعزٌز دمجهم فً المجتمع.
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  ستبيان:يل بيانات اال_ تحل7

 معلومات شخصية:_ 

 الجنس: 10السؤال 

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 ٪61.25 49 اإلناث

 ٪38.75 31 الذكور 

 %100 80 المجموع 

 

 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس. :10 الشكل البياني

أن المكتبة خالل النتابج المبٌنة أعاله نالحظ أنه من بٌن العٌنة التً أقٌم علٌها البحث  من

الذكور التً كانت نسبتهم أقل حٌث  على عكس ناثإ ٪61.25بنسبة ٌتردد علٌها 

هن األكثر إرتدادا للمكتبة وحب المطالعة والبحث دلٌل على اإلناث وهذا  %38,75بلؽت

ور الذٌن ٌعتبرونها ؼٌر مجدٌة ومضٌعة للوقت، فبدال من واالستطالع على عكس الذك

 قراءة كتاب عمل شًء آخر نافع.

 العمر :12السؤال 

 النسبة المئوية التكرار العمر

 ذكور

 إٌناث
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6-02 11 13.75٪ 

30-21 23 28.75٪ 

20-27 33 41.25٪ 

28-41 09 11.25٪ 

 ٪5 04 فما فوق 40

 %100 80 المجموع

 

 

 .الفبات العمرٌة للمبحوثٌنٌبٌن : 12الشكل البياني 

سنة  27-21من خالل اإلحصابٌات المبٌنة فً الجدول نالحظ أن العٌنة العمرٌة الممتدة من 

تلٌها الفبة العمرٌة  ٪41.25بنسبة تقدر بفرد  33هً أكثر ارتدادا للمكتبة والتً بلؽت 

ومن خالل مالحظتنا وجدنا أن هده الفبات كانت للمقبلٌن  ٪28.75نسبة بسنة  20-13من 

تون المكتبة بؽرض المراجعة العامة كونهم ٌحضرون لإلمتحانات أعلى االمتحانات ٌ

سنة كانت هً الؽالبة وكانت  27-21متوسط( بٌنما الفبة األولى من  -النهابٌة )بكالوٌا

إلعداد بحوثهم العلمٌة ومذكرات ألصحاب طالب الجامعة فهم بحاجة للمطالعة واإلقتناء 

سنة والفبة المتدنٌة  40-28سنة تلٌها الفبة من  12-6التخرج وفً األخٌر نجد الفبة من 

 فما فوق وهو ما أبهرنا. 41وهً الفبة الممتدة من  ٪5التً بلؽت 

 المستوى: 13السؤال 

12_6 

20_13 

27_21 

40_28 

 40_فما فوق
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 النسبة المئوية التكرار المستوى

 ٪13.75 11 متوسط

 ٪08.75 07 ابتدائي

 ٪20 16 ثانوي

 ٪41.25 33 جامعي

 ٪12.5 10 موظف

 ٪03.75 03 متقاعد

 ٪100 80 المجموع

 

 

 ٌبٌن المستوى التعلٌمً للمبحوثٌن. :13الشكل البياني 

خالل البٌانات أعاله نالحظ أن المستوى الؽالب والمداوم على ارتداد المكتبة هو  من

وهذا ٌعود إلى أسباب عدٌدة  ٪ 41.25شخص بنسبة  33المستوى الجامعً والذي بلػ 

منها: إعداد البحوث العلمٌة ومذكرات التخرج وتقارٌر البحوث وؼٌرها ٌأتً بعدها 

خص وكانت النسبة بكثرة كونهم ٌرتادون المكتبة ش 16، ٪ 20المستوى الثانوي بنسبة 

وكان  ٪ 13.75للتحضٌر المتحانات البكالورٌا لٌتبعها مستوى المتوسط بنسبة قرٌبة من 

لهم نفس الهدؾ ونالحظ النسب المتدنٌة التً حصل علٌها كل من المستوى االبتدابً بنسبة 

 إبتدابً

 متوسط

 ثانوي

 جامعً

 موظؾ

 متقاعد
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بات المتقاعدٌن بنسبة وٌأتً فً األخٌر ف ٪12.25ومستوى الموظفٌن بنسبة  8.75٪

 وهً نسبة متدنٌة جدا والدلٌل على ذلك كثرة نسبة األمٌة بمجتمعنا. 3.75٪

 ارتياد المكتبة وإتاحة الكتب. المحور األول:_ 

 هل تتردد على المكتبة ؟:14السؤال _

 النسبة المئوية التكرار اإلختيارات

 ٪30 24 دائما

 ٪45 36 أحيانا

 ٪12.5 10 غالبا

 ٪10 08 نادرا

 ٪02.5 02 نادرا جدا

 %100 80 المجموع 

 

 

 : يبين ارتياد  المستفيدين المكتبة.14الشكل البياني

وقد  لكثٌر من المستفٌدٌن  نالحظ من خالل الجدول أّن التردد على المكتبة ٌكون أحٌانا

دابما للمكتبة بؽٌة قضاء حاجٌاته  ٌحب اإلرتدادفً حٌث كان بعضهم  ٪45 نسبتهمبلؽت 

 دابما 

 أحٌانا

 ؼالبا

 نادرا

 نادرا جدا
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وذلك  ال ٌرتادون المكتبة إال ؼالبا ٪12.5فٌما نجد نسبة  ٪30 نسبتهم قد قدرتالمعرفٌة و

 .بسبب قلة فراؼهم أو وقت المكتبة ؼٌر مناسب 

 كم تتردد على المكتبة فً االسبوع؟:15السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن ارتٌاد المكتبة فً األسبوع للمستفٌدٌن.: 15الشكل البياني 

مفردة أقٌمت علٌها الدراسة تم إٌجاد  80من خالل النتابج المبٌنة أعاله نالحظ أنه من بٌن 

ٌرتدون المكتبة أكثر من مرة واحدة وهذا دلٌل على أن خدمات المكتبة فً  ٪52.5 نسبة

المستوى وٌستفٌد منها الجمٌع لذا ٌترددون إلٌها ٌومٌا بؽٌة قضاء أؼراضهم المعرفٌة فً 

 مرة واحدة 

 مرتان 

 أكثر من مرة 

 النسبة المئوية التكرار اإلختيارات

 ٪ 35 28 مرة واحدة

 ٪ 12.5 10 مرتان

 ٪ 52.5 42 أكثر من مرة

 ٪100 80 المجموع
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وهذا لقلة فراؼهم أو ألسباب  ٪35حٌن نجد بعضهم ٌرتادها مرة كل أسبوع وبلؽت نسبتهم 

 .تمنعهم الرتٌادها 

 هل مواعٌد المكتبة تناسبك؟: 16لسؤال ا

 

 

 ٌبٌن مواعٌد المكتبة ومناسبتها مع المستفٌدٌن.: 16الشكل البياني 

مساءا مناسبة ألغمبية  03640_ إلى الساعة  04600نستنتج أن مواعيد المكتبة من الساعة 

منيم عكس ذلك وباألخص الفئة  %58فيما أبدى  %48المستفيدين والتي بمغت نسبتيم بـ

المتمدرسة فيم يرون أن التوقيت غير مناسب ويجب تمديد فترة المسائية إلى غاية الساعة 

 بة عمومية.بما أن المكت 54600

 نعم

 ال

 النسبة المئوية التكرار اإلختيارات

 %85 68 نعم

 %15 12 ال

 %100 80 المجموع
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 أي قسم في المكتبة يعجبك ؟ :70السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن أقسام المكتبة. :17البياني  الشكل

عينة أقيمت عمييا الدراسة نجد  40من خالل النتائج الموضحة أعاله نالحظ أنو من بين 

منيم يفضمون قسم المطالعة وكانت أكبر نسبة حيث يرونيا ممجأ ليم لممطالعة  35,18%

يفضمون قسم اإلنترنت  14,38%وتثقيف أنفسيم وقراءة الكتب واالستكشاف  ،فيما نجد

الذين يفضمون قاعة الشباب   % 52,18ألغراض عديدة واختصارىم لموقت ،تمييا نسبة

 قسم المطالعة 

 قسم األطفال 

 قسم الشباب 

 قسم األنترنت

 قسم الخدمة المرجعٌة 

 قسم اإلعارة 

 النسبة المئوية التكرار اإلختيارات

 %41.25 33 قسم المطالعة

 %08.75 07 قسم األطفال

 %16.25 13 قسم الشباب

 %23.75 19 قسم االنترنت

 %00 00 قسم الخدمة المرجعية

 %10 08 قسم اإلعارة

 %100 80 المجموع
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بإعتبارىا مكان لممطالعة والمراجعة مع الزمالء تمييا األقسام األخرى التي فييا أقل نسبة مع 

 إنعدام إرتيادىم لقسم الخدمة المرجعية .

 لى مصادر معلومات قٌمة؟هل تحتوي المكتبة ع :70السؤال 

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن احتواء المكتبة على مصادر المعلومات القٌمة. :18 الشكل البياني

 ٪7.5ٌرون أن مصادر معلومات المكتبة قٌمة ومناسبة بٌنما نجد  ٪92.5نالحظ أن 

ٌرفضون وٌرون أنها ؼٌر مناسبة  ولٌست كافٌة فمثال نجدها تحتاج إلى مصادر عدة منها 

نقص فً التخصصات كالتخصص فً الطب مثال انعدام الكتب فً هذا التخصص وكون 

 المكتبة عمومٌة وللجمٌع فالبد أن تقتنً جمٌع الكتب وفً كل المستوٌات والتخصصات.

من كتب ودورٌات ومواد سمعٌة وبصرٌة كافٌة وتفً  هل المواد المكتبٌة  :19السؤال 

 بالؽرض البحث بالنسبة لك؟

 نعم

 ال

النسبة   التكرار اإلختيارات

 المئوية

 ٪92.5 74 نعم

 ٪07.5 06 ال

  ٪100 80 المجموع
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 االختيارات التكرار النسبة المئوية

 نعم  84 66,25%

 ال 13 33,75%

 المجموع 40 100%

  

 

 درجة كفاية مواد المكتبة ألغراض المستفيدين. يوضح :70الشكل البياني 

نالحظ أن مواد المكتبة من كتب ودوريات ومواد سمعية من خالل النتائج المبينة أعاله 

وبصرية ال تفي بالغرض وىي غير كافية لمعديد من المستفيدين من المكتبة وكانت نسبتيم 

يرون عكس ذلك ويقرون بمستوى الجيد ليذه المراجع . 44,38%فيما نجد % 22,18  

 

 

 نعم 

 ال 



 الفصل الثالث :إجراءات الدراسة الميدانية
 

67 
 

 نتائج المحور األول: _ 1_0

هذا الجزء من الدراسة للتعرؾ على مدى ارتٌاد المستفٌدٌن للمكتبة وإقبالهم لها  خصص

 بحٌث تم التسجٌل على مستوى هذا المحور النتابج اآلتٌة:

تتردد  ٪30من المستفٌدٌن من المكتبة ترتادها أحٌانا فٌما نجد أن  ٪45لقد تٌن أن نسبة  -

فٌدٌن للمكتبة وحبهم لها دفعهم إلى التردد إلٌها إلٌها ٌومٌا وهذا معناه اإلقبال الشدٌد للمست

 ٌومٌا.

من المستفٌدٌن راضٌن على هذا الموعد  ٪85فً ما ٌخص مواعٌد المكتبة فقد تبٌن أن  -

 فٌما نالحظ أن موعد المكتبة مناسبة وال ٌجب تؽٌٌرها.

ون ٌفضل ٪23.75من عٌنة الدراسة أكدوا إعجابهم لقسم المطالعة فٌما نجد  41.25٪ -

وهذا دلٌل على تفضٌل  ٪ 10و  8قسم االنترنت فٌما نجد األقسام تراوحت نسبتهم ما بٌن 

مستفٌدي المكتبة لقسمً االنترنت والمطالعة ألسباب قد تكون الراحة العقلٌة والنفسٌة فً 

 هؤالء األقسام بٌنما انعدامهم فً األقسام األخرى.

ة تحتوي على مصادر معلومات قٌمة من العٌنة ٌرون أن المكتب ٪92.5نالحظ أنه  -

ومناسبة وهذا دلٌل على إتباع المكتبة سٌاسات اقتناءات ناجحة جعلت من مواد المكتبة ذات 

 قٌمة ونوعٌة.

أن مواد المكتبة من مواد  ٪26.25منها بنسبة  53مفردة نجد  80نالحظ انه من بٌن  -

كتبة تحرص على اقتناء الكتب سمعٌة وبصرٌة ال تكفً احتٌاجاتهم وهذا دلٌل على أن الم

 بٌنما ٌوجد إهمال فً اقتناء األوعٌة األخرى
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 الخدمات المكتبية. المحور الثاني:

 لماذا ترتاد المكتبة؟:01السؤال 

الختياراتا التكرار النسبة المئوية  

 لمتثقيف  41 40%

 لممطالعة  54 22,5%

 مأل الفراغ  02 07,5%

البحوث العممية  إعداد 13 30%  

%  500  المجموع 40 

 

 

  

 المكتبة.المستفٌدٌن ٌبٌن سبب ارتٌاد : 01الشكل البياني 

ٌكون ألؼراض كثٌرة ومختلفة لكن النسبة  نالحظ أن ارتٌاد المكتبةمن خالل النتابج المبٌنة 

فً حٌن نجد  ٪40األكبر كانت بؽٌة التثقٌؾ وتنمٌة العقول  والقراءة حٌث كانت نسبتهم 

 للتثقٌؾ

 للمطالعة 

 مأل الفراغ 

 إعداد البحوث العلمٌة 
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من العٌنة ٌفضلون المكتبة إلعداد بحوثهم العلمٌة والتقارٌر الدراسٌة التً تطلب  30٪

 منهم.

فُهم ٌرون المكتبة العامة ملجبا لهم بعد أن تراجعت المكتبة الجامعٌة فً أداء وظٌفتها فٌما 

ءة ٌفضلون ملا فراؼهم فً المكتبة كقرا ٪7.5ٌفضلون المطالعة ،و ٪22.5نجد نسبة 

 كتاب أو الدردشة أو ؼٌرها.

ىل أنت راضي عن الخدمات المكتبية ؟ :11السؤال    

 االختيارات التكرار النسبة المئوية

 راضي 44 72,5%

 راضي إلى حد ما 10 25%

 غير راضي 01 02,5%

%  500  المجموع 40 

 

 

 راضً 

 راضً إلى حد ما 

 ؼٌر راضً
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 ٌبٌن رضا المستفٌد عن الخدمات المكتبٌة. :00الشكل البياني 

أي  ٪72.5خالل الجدول نالحظ أنه من بٌن العٌنة التً أقٌمت علٌها الدراسة وجدت  من

شخص راض عن خدمات المكتبة وٌرون أنها تخدمهم وتناسبهم بقدر كبٌر كونها فً  85

ٌرون أنها متوسطة وهم لراضٌن إلى حد ما عن هذه الخدمات  ٪25المستوى فً حن نجد 

 أنها ؼٌر مجدٌة فهً ؼٌر متطورة وال تخدمهم. ٌرفضون وٌرون العكس وٌقولون 2.5٪

 هل هذه الخدمات ٌستفٌد منها القراء ؟ :02السؤال 

 االختيارات التكرار النسبة المئوية

 نعم 34 91,25%

 ال 03 08,75%

%  500 لمجموعا 40   

 

 

 ٌبٌن إمكانٌة االستفادة من الخدمات المقدمة من طرؾ المكتبة. :02الشكل البياني 

 نعم

 ال
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شخص بنسبة  73خالل النتابج تبٌن أن أؼلبٌة المستفٌدٌن من المكتبة والذٌن بلػ عددهم  من

ٌرون أن الخدمات المقدمة من طرؾ المكتبة ضرورٌة وٌستفٌد منها الجمٌع  91.25٪

منهم بنسبة  7كونها تساهم فً خدمة نسبة كبٌرة فً قضاء حوابجهم المعرفٌة فً حٌن نجد 

فعة وؼٌر مجدٌة كونها ال تواكب التطورات وهً فً شكلها ٌرون أنها ؼٌر نا 8.75٪

 تصعب علٌهم قضاء أمورهم.التقلٌدي وبالتالً 

 هل تجد صعوبة فً الحصول على مصادر المعلومات التً تحتاجها؟:03السؤال 

 االختيارات التكرار النسبة المئوية 

 نعم 85 63,75%

 ال 15 36,25%

%  500  المجموع 40 

 

 

 

 صعوبة الحصول على مصادر المعلومات. ٌبٌن :03 البياني الشكل

 نعم

 ال
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ٌرون أن هناك صعوبة فً إٌجاد مصادر المعلومات كونها   %63,75نالحظ أن نسبة 

ؼٌر مرتبة وؼٌر منظمة فمثال كتاب فً تخصص العلوم االجتماعٌة تجده فً رؾ األدب 

الحصول علٌها وال  منهم ٌرون أنها سهلة ٪36.25وهذا دلٌل على اإلهمال فٌما نجد 

 تتطلب وقت إلٌجادها كون المكتبة تمتلك نظام األرفؾ المفتوحة

 هل ترى أن خدمات المكتبة فعالة وفً المستوى؟ :04السؤال 

النسبة 

 المئوية 

 االختيارات  التكرار

 نعم  53 %66,25

 ال  27 %33,75

 المجموع 40 %500

 

 

 ٌبٌن خدمات المكتبة وكفاءتها لنشر الثقافة وإمكانٌات تطوٌرها. :04الشكل البياني 

 نعم

 ال
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ٌرون أن خدمات المكتبة  ٪66.25من خالل النتابج المبٌنة أعاله نستنتج أن هناك نسبة 

ؼٌر كافٌة لنشر الثقافة وتوعٌة المجتمع وبالتالً ٌجب تطوٌرها وتجدٌدها لتتماشى مع 

ب أصبحت قدٌمة ولٌس هناك تجدٌد أو تحدٌث التطورات الحاصلة ولتواكب التقدم فالكت

باقتناء عن مواضٌع هامة تهم جمهورها وترتقً بثقافتهم وتنمً عقولهم بالمعرفة فً حٌن 

ٌرون أنها كافٌة وال ٌجب تطوٌرها فهً مناسبة وتخدم المجتمع وقادرة على  ٪33.75نجد 

 نشر الثقافة.

 نتائج المحور الثاني: _2_7

دراسة على مدى رضا المستفٌدٌن على خدمات المكتبة التً خصص هذا الجزء من ال

 تقدمها وكانت النتابج كاآلتً:

منها راضٌن عن هذه الخدمات وهذا دلٌل على  60مفردة نجد  80لقد تبٌن أنه من بٌن  -

 أن خدمات المكتبة فً المستوى وقٌمة ومجدٌة.

أن خدمات المكتبة ٌستفٌد منها القراء وهً نسبة كبٌرة جدا  ٌرون ٪91.25نالحظ أن  -

والخالصة أن هذه الخدمات تخدم مجتمع المستفٌدٌن وتحقق رؼباته المعرفٌة كونهم راضٌن 

 عنها.

ٌنددون بضرورة تطوٌر الخدمات المكتبٌة فهً تقلٌدٌة وال تساهم فً نشر  ٪66.25نجد  -

ذا دلٌل على أن المكتبة ٌجب أن تطور من خدماتها ثقافة المجتمع، فلذلك ٌجب تطوٌرها وه

 لألحسن لترضً ما حولها باعتبارها جامعة الشعب ومهمة ضرورة فً المجتمع

 تمع.المحور الثالث: المكتبة العمومية وخدمة المج

 رأٌك هل هذه المكتبة تساهم فً خدمة المجتمع؟ فً: 05السؤال 

 االختيارات  التكرار  النسبة المئوية 

 نعم تساهم  21 77,5%
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 ال تساهم  01 02,5%

 تساهم إلى حد ما  52 20%

 المجموع 40 500%

 

 

ساىمة المكتبة في خدمة المجتمع.يوضح م :11 الشكل البياني  

أن المكتبة تساهم فً خدمة المجتمع كونها تنشر  ٌرىون %77,5نالحظ أن هناك نسبة  -

الوعً الثقافً واالجتماعً وذلك من خالل ما تقدمه من خدمات و أنشطة ثقافٌة تخدم 

مستفٌدٌها وتقدم لهم الدعم المعنوي كونها جامعة الشعب وبالتالً وجودها ضروري فً 

تحتاج إلى التطوٌر  ٌرون أنها تساهم إلى حد ما أي بالقلٌل فقط كونها ٪20حٌن نجد 

فالخدمات التً تقدمها المكتبة لٌست فً المستوى الذي ٌجعلها ضرورٌة فً المجتمع فقط، 

لها بعض اإلٌجابٌات والقلٌلة جدا التً تسمح باالستفادة منها فً ما ٌرى البعض والذٌن 

ها أنها ال تساهم فً خدمة هذا المجتمع كونها ؼٌر ضرورٌة ولٌس ل ٪2.5قدرنا نسبتهم ب

 أهمٌة.

 هل ترى أن هذه المكتبة  قوة إٌجابٌة فً المجتمع ووجودها ضروري؟ :06لسؤال ا

 نعم تساهم

 ال تساهم

 تساهم إلى حد ما
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 االختيارات التكرار النسبة المئوية 

 أوافق  31 52,5%

 أعارض  08 06,25%

 أوافق إلى حد ما  44 41,25%

 المجموع 40 500%

 

 

 المكتبة قوة إٌجابٌة فً المجتمع. :06الشكل البياني 

 %52,5نستنتج أن المكتبة قوة إٌجابٌة فً المجتمع ووجودها ضروري حٌث نجد نسبة 

ٌوافقون على أنها تخدم المجتمع ووجودها ضروري كونها تخدمه إٌجابٌا وتقضً على 

وتصنع أفرادا واعٌن قادرٌن  وتثقفهم مختلؾ المشاكل التً ٌعانً منها كونها تنشر الوعً

 تً به.على توخً الصعاب والمشاكل ال

كما أنها تربط بٌن أفرادها من خالل األنشطة التً تقوم بها فهً تجعلهم ٌتعارفون فٌما بٌنهم 

ٌوافقون إلى حد ما على ذلك حٌث ٌرونها إٌجابٌة  ٪41.25وتصنع األخوة بٌنهم فٌما نجد 

فً المجتمع لكن ال لٌس بالمعنى الكامل كونها ؼٌر ضرورٌة وٌمكن االستؽناء عنها وتركها 

 أوافق 

 أعارض

 أوافق إلى حد ما 
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ٌرون أنها ؼٌر ضرورٌة وال ٌتطلب وجودها  ٪6.25فٌما نجد  لٌس له أثر على المجتمع ،

 حتى ٌصلح المجتمع.

 هل هذه المكتبة لها فعالٌة مؤثرة فً المجتمع ؟ :07السؤال 

 االختيارات  التكرار النسبة المئوية 

 نعم 31 90%

 ال 04 10%

 المجموع 40 500%

 

 

 

 فعالٌة المكتبة فً المجتمع. :07الشكل البياني 

مفردة هناك  80نستنتج أن المكتبة لها فعالٌة فً المجتمع حٌث تبٌن اإلحصاءات من بٌن 

ٌرون أن للمكتبة العمومٌة فعالٌة فً المجتمع وذلك من خالل قضاءها  ٪90منها بنسبة  72

ا دورها اإلٌجابً على األمٌة القرابٌة وذلك بعل المطالعة والقراءة واالستطالع  وكذلك له

فً المجتمع بعمل األنشطة التً تقام والتً توعً المجتمع ثقافٌا واجتماعٌا وتعمل على 

 نعم

 ال
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صنع جٌل واع من خالل دعمها للتدرٌس وال ننسى إسهامها الكبٌر فً خدمة المجتمع 

ٌرون عكس ذلك وٌرون أنها ؼٌر مجدٌة كونها مجرد مكتبة ال  ٪10وأفراده فً حٌن نجد 

علم والمعرفة اللذان تقدمهما نستطٌع الحصول علٌهما من أي مصدر آخر أكثر وال

 والتكنولوجٌا الحدٌثة والتطورات تثبت ذلك.

 بإعتبارك مستفٌد فً المكتبة هل تجدها عنصرا هاما فً تنمٌة ثقافة المجتمع ؟:08السؤال 

 االختيارات التكرار النسبة المئوية 

 نعم  25 76,25%

 ال 55 23,75%

لمجموعا 40 500%  

 

 

المكتبة عنصر ىام في  تنمية ثقافة المجتمع أن يوضح :10الشكل البياني   

 نعم

 ال



 الفصل الثالث :إجراءات الدراسة الميدانية
 

78 
 

نستنتج أن المكتبة عنصر هام فً تنمٌة الثقافة فً المجتمع وهذا ما ٌتبٌن من خالل النتابج 

الفكرة وٌقولون أنها كذلك وذلك من خالل  ٌنشدون ٪76.25المحصل علٌها حٌث نجد 

خدماتها التً تبث الوعً لدى المجتمع وتنمً الثقافة لدٌه، فالقراءة والمطالعة كلها تجعل 

خدماتها  تخالؾ ذلك كما أن ٪23.75الفرد إنسان واع ومثقؾ وناجح فً حٌاته فٌما نجد 

عقول البشر فالكتب مثال لٌست  ومقتنٌاتها ال تسمح بذلك فهً متدنٌة وؼٌر قادرة على تنمٌة

 فً المستوى وال ٌحدث تحدٌث وتجدٌد لها.

 

 نتائج المحور الثالث: _3_7

صص هذا الجزء من الدراسة لتبٌان مدى أهمٌة المكتبة العمومٌة فً خدمة المجتمع، خ

 وكانت النتابج كاآلتً:

ٌة فً المجتمع فٌما من أفراد العٌنة ٌوافقون على أن المكتبة قوة اٌجاب %77.50نالحظ أن 

ٌوافقون إلى حد ما وهذا دلٌل على أهمٌة المكتبة بالمجتمع فدورها االٌجابً  %41.25نجد 

ٌكمن فً إقامة األنشطة التً توعً األفراد وتنمً عقولهم وكذلك دعمها للقراءة والمطالعة 

 ض والندوات التً تقام.رمن خالل المعا

من أفراد العٌنة ٌرون أن المكتبة لها فعالٌة فً المجتمع وهذا دلٌل على أن  %90نجد 

المكتبة العمومٌة استطاعت أن تفرض نفسها فً المجتمع وهذا من خالل دعمها لألنشطة 

 والتمدرس وؼٌرها.

ٌرون أن المكتبة عنصر هام فً تنمٌة ثقافة المجتمع  %76.25تبٌن من خالل الدراسة أن 

ى أن للمكتبة دور هام فً ارتقاء ثقافة المجتمع أحسن وتنمٌة المعارؾ الفعلٌة وهذا ٌدل عل

 لهم كونها تؤثر وتتأثر بهم.
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 ة:ـــــالخاتم

عامة الناس طلبا للمعرفة و  إلٌهاالمكتبة العمومٌة هً مكتبة الجمٌع كونها ٌلجا  إن      

 سعٌا للثقافة و التروٌح عن النفس و سبٌل للعلم الذاتً و هً تعتبر مظهرا حضارٌا

باعتبارها تقدم خدماتها بالمجان لجمٌع المستفٌدٌن دون تمٌٌز و بدون مقابل و  دٌمقراطٌا

هً تسعى جاهدة من اجل تنمٌة الثقافة لدى المواطنٌن و المساهمة فً تطوٌرهم علمٌا و 

و المجالت النافعة،وقد شهدت السنوات  األنشطةفراغهم فً  أوقاتو استغالل  مهنٌا

ت العمومٌة بالجزائر والسٌما والٌة مستغانم ،وتبٌت ذلك من االخٌرة إهتمام كبٌر بالمكتبا

من خالل  حمسًلب مواليلمكتبة الرئٌسٌة للمطالعة العمومٌة خالل الدراسة التً أجرٌناها با

التعرف على الدور الكبٌر الذي تلعبه المكتبة فً المجتمع و الخدمة الكبٌرة التً تبدٌها اتجاه 

و  أوردناهامستفٌدٌها، و على ضوء هذه الدراسة ٌمكن التحقق من صدق الفرضٌات التً 

 هً كما ٌلً:

 الفرضيات:

 الفرضية األولى:

كن القول أن الفرضٌة األولى قد تحققت إلى حد بما أن المكتبة مؤسسة تعلٌمٌة و تثقٌفٌة، فٌم

ما، ذلك أن معظم القراء قد اقروا بشان المكتبة العمومٌة على أنها حقا مؤسسة ثقافٌة، 

إنشائها الدولة لتكون عنصرا حٌوٌا و فعاال لتطوٌر المجتمع و خدمته بأفضل الطرق و 

اتٌة، أو حتى بأعمالها و أٌسرها، سواء كانت هذه الطرق تتمحور حول مساهماتها الخدم

 أنشطتها و برامجها المختلفة و المتنوعة.

لذلك فالمهم هنا هو معرفة أن المكتبة العمومٌة قد نالت ما تستحقه لمكانتها الممٌزة فً 

المجتمع و هذا ما ٌشهد علٌه القراء عند ذكرهم أن المكتبة العمومٌة هً حقا ملجأهم الثقافً 

ا ٌحتاجونه، ذلك ألنها تقدم لهم مختلف مصادر المعلومات إلى و التعلٌمً المقصود، عندم

 جانب خدمات أخرى تساعدهم فً اهتماماتهم.
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 الفرضية الثانية:

تعتبر المكتبة العمومٌة المقصد المعرفً الذي ٌلجا إلٌه القراء لتلبٌة احتٌاجاتهم و توسٌع 

الفرضٌة الثانٌة قد تحققت، ذلك معارفهم ومداركهم، و على هذا األساس ٌمكن اعتبار أن 

هذه المؤسسة لها خدمات متنوعة من توفٌرها ألوعٌة معلومات متنوعة إلى خدمات اإلعارة 

و الخدمات المرجعٌة و االنترنٌت و ما إلى ذلك، ساعٌة فً ذلك إلى تغذٌة المجتمع معرفٌا 

المتعددة و كان لخدمة و فكرٌا و لعل ذلك سبٌل لتحقٌق أهدافها المنشودة من خالل خدماتها 

 المجتمع نصٌب كبٌر من أهدافها.

و علٌه ٌمكن القول أن المكتبة العمومٌة من خالل تقدٌمها لخدماتها فهً تعتبر جزءا مهما 

من المجتمع و احد مظاهره الفعالة و المساهمة فً تطوٌره و ازدهاره، ذلك أن المكتبة 

فً المجتمع من خالل ذلك، لهذا فهً جاهدة  العمومٌة تنشط بنشاط خدماتها و تستغل مكانتها

كافة مٌولهم و  لتطوٌر هذه الخدمات بغٌة تلبٌة احتٌاجات القراء و السهر على إرضاء

 رغباتهم المختلفة

 الفرضية الثالثة:

تعتبر المكتبة العمومٌة جزء ال ٌتجزأ من المجتمع، و هً إحدى مؤسساته الثقافٌة و 

الٌات متنوعة لخدمته، و علٌه الفرضٌة الثالثة، تحقق إلى حد التعلٌمٌة، لهذا فهً تقدم فع

كبٌر من حٌث أن المكتبة العمومٌة تمارس عدة أنشطة و برامج توعوٌة متنوعة من 

طار الترفٌه فً إمحاضرات، و مهرجانات إلى جانب المسابقات، و لحل ذلك ٌدخل ضمن 

ٌر دلٌل على ذلك هو البرنامج القارئ و تثقٌفه فً نفس الوقت فً جو بهٌج و مسلً. و خ

المقام فً المكتبة الرئٌسٌة للمطالعة العمومٌة تحت عنوان " القراءة فً احتفال " حٌث 

تناول المهرجان عدة أنشطة من قصص و مسابقات و مناظرات حول مساهمة المكتبة فً 

ٌات بسٌطة خدمة قراءها و بالتالً خدمة مجتمعها المحٌط بها، و حتى لو قلت إن هذه الفعال

لكنها مبادرات فعالة تجعل المكتبة احد أهم أسباب تسٌٌر الثقافة و نشرها بٌن شرائح 

المجتمع، خاصة و إن ركزت هذه المكتبة على الحٌل الجدٌدة أي الناشئة فهً بذلك تبنً 

سبا الخبرة جٌل المستقبل و تهتم به لٌكتسب ثقافة مكتبٌة و ٌسعى جاهدا لخدمة مجتمعه مكت

 مكتبة العمومٌةمن ال
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 والتوثيق حيث نرفق هذا االستبيان لتغطية الجانب التطبيقي لمبحث بعنوان:

 

 

 

 

الطالبتين :                              تحت إشراف األستاذة المحترمة:من إعداد   

 _ سبع سعاد .                                    _ إبراهيم نبيمة.

 _ بريغي فتيحة.

 

نرجو من سيادتكم الموقرة اإلجابة عمى هذه اإلستمارة مع العمم أن المعمومات المسترجعة لن تكون إال 
العممي.لغرض البحث   

 

 

6102_6102السنة الجامعية   

 دور المكتبة العمومية في خدمة المجتمع :                     

 المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية موالي بلحميسي مستغانم نموذجا        
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.....................................................................................................  

 

 



 ص:ــــــملخ

تعد المكتبات العمومية من بين أىم أنواع المكتبات و أكبرىا عدد و ىي مكتبة الجميع 

فراغيم في  بمنطقة معنية، يرتاد إلييا سكان المنطقة سعيا لمتثقيف و التعمم الذاتي و مأل

 أمور نافعة.

و قد شيدت السنوات األخيرة اىتماما كبيرا لمدول بيذه المكتبات بعدما كانت ميمشة و في 

، بعدما أدركوا القيمة العظيمة لــــيذه حالة ال يرثى ليا أصبحت أالن محل إقبال الجميع

المكتبات والدور اإليجابي الذي تمعبو داخل المجتمع والتأثير الكبير الذي قد يتبع ىذه 

 عمى مستفيدييا ، لذلك أصبحت مجال إىتمام الجميع .المكتبات 

تقدم المكتبات خدمات في المستوى لمستفيدييا بما يعود بالنفع عمييا و عمى المجتمع بأكممو 

استطاعت أن تأثر عميو حيث من خالل األنشطة و الندوات و االجتماعات التي تقوم بيا 

 السمبيات و المشاكل التي قد تحكمو  ايجابيا و تصبح ذات أىمية كبيرة في تغيير مختمف

 .  و ليذا نقول بان المكتبة العمومية دور كبير في خدمة المجتمعكونـــــيا تأثر وتتأثر بو 
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