


 ااءءــــــــــــــــــــــاإله
 

ٔقضى ستك " إنى يٍ قال فًٍٓا هللا ػض ٔجم 

 "أالذؼثذٔا إالإٌاِ ٔتانٕانذٌٍ إحساَا

 .سٕسج اإلسشاء (23)اٌَح 

إنى َثغ انحُاٌ ٔقشج انؼٍٍ انرً سٓشخ 

انهٍانً ٔقاسًد حٍاذً حهْٕا ٔيشْا 

أمً العزٌزة إنى راخ انقهة انحٌُٕ 

.  أطال هللا فً ػًشْاوالغالٍة

إنى سيض انؼطاء ٔانصفاء انزي أيذًَ 

تكم شًء ٔنى ٌُرظش يًُ أي شًء سيض 

.  أطال هللا فً ػًشِأبً العزٌزاألتٕج 

. إنى جذي ٔجذذً سحًح هللا ػهًٍٓا

. ذً حفظٓا هللاإنى إخٕذً ٔأخ

ٔال ٌفٕذًُ أٌ أذقذو تجضٌم انشكش 

ٔانكثٍش يٍ االحرشاو إنى أصذقائً 

. ٔصيالئً

إنى كم طهثح شؼثح ػهى انًكرثاخ 

 .ٔانًؼهٕياخ تجايؼح يسرغاَى
 

 

 

قادة حوسٍن 



االــــــــــــــــــــــــــــــــكءء
 

ال ٌشكش  : " قال الرسول صلى هللا علٍه و سلم

"  هللا يٍ ال ٌشكش انُاط 

ٌا ستُا نك انحًذ قثم انشضا ٔ نك انحًذ  -

إرا سضٍد ٔ نك انحًذ تؼذ انشضا، َحًذ هللا ػض 

ٔجم انزي أػاَُا ػهى إذًاو ْزا انؼًم 

ٔاٌ شكشذى ألصٌذَكى  ) قال تعالىانًرٕاضغ 

)... 

َرقذو تجضٌم انشكش ٔ االيرُاٌ انكثٍش ٔ  -

أسًى ػثاساخ انرقذٌش ٔ االحرشاو ألسرارَا 

ػشفُاِ تجٕٓدِ  – الدٌقش أحمد– انفاضم 

انًرٕاصهح ، َصحا ، ذٕجٍٓا ، ٔ ذؼقٍثا  ٔ 

انزي نى ٌثخم ػهٍُا تُصائحّ ٔ ذٕجٍٓاذّ 

انقًٍح فجضاِ هللا خٍشا ٔ اتقاِ رخشا نطالب 

 . انًؼشفح 

 : كًا َرقذو تجضٌم انشكش إنى  -

  انزي اسرقثهُا  – حرٌزي عمر– أيٍٍ انًكرثح

 . ٔ أذاح نُا انفشصح إلذًاو تحثُا ْزا 

  كم يٍ ػهًُا حشفا ، ٔ ْٔثُا ػهًا ، ٔ صسع

 . فٍُا سٔح انطًٕح ، ٔ انُجاح يشحهح تًشحهح

  ٔكم يٍ ساْى فً اَجاص ْزا انثحث يٍ قشٌة أ

 .تؼٍذ ٔ نٕ تكهًح طٍثح 
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 :مقـــــــــــــد مـــة

تعتبر المكتبات مرفق ميم إذ أنيا تتيح لمفرد الرجوع إلييا لتمبية حاجاتو من المعمومات في 
مختمف المجاالت بحيث أصبحت شريان المجتمع تمده بآخر ما تنتجو العقول، والمكتبة الجامعية 

كنوع ميم من أنواع المكتبات تعد عنصر جوىري وأساسي في السياسة والثقافة والعموم في الجامعة 
إذ تحتل موقع القمب منيا، وما الشك فيو أن تكنولوجيا المعمومات قد أثرت في تطوير أساليب 
تقديم الخدمات وأدوات التخزين واالسترجاع العالية ، السرعة والسعة مع إمكانية الوصول إلى 

المعمومات المطموبة، فيي من جية تساىم في تحسين الخدمة وتسريعيا، وتخفيف األعباء عمى 
وتعد خدمات المعمومات بمختمف أنواعيا من الوظائف األساسية التي تقوم المكتبة من جية أخرى، 

بيا المكتبات و مراكز المعمومات و عالقتيا بيا لتصل تمك الوظائف بمنظومة المعمومات في 
المكتبات إلى غايتيا و ىدفيا النيائي بتقديم ىذه الخدمات و ىي غاية قد ال تكون واضحة 

لمكثيرين بل و حتى بالنسبة لبعض المنتسبين ليذه المينة ممن اختمط عمييم األمر بين الغاية و 
بيذا يطمح كل العاممين بالمكتبات عمى اختالف مواقعيم إلى تقديم أرقى خدمات والوسيمة، 

المعمومات بأفضل مستوياتيا و تنويعيا لممستفيدين الن ىذه األخيرة ىي الغاية و اليدف الذي من 
المكتبات و مراكز المعمومات، وىو بال شك نتاج لتوافر و تفاعل مزيج ضروري و شأ اجمو تن

متوازن من العوامل و المقومات األساسية لتقديم الخدمات المنشودة ، لتكون في مستوى متطمبات و 
فأي نظام معموماتي يتكون من مجموعة من تطمعات مستفيدييا من أساتذة و باحثين و طمبة، 

العناصر التي ترتبط فيما بينيا من أجل تحقيق األىداف الموضوعة، و من أجل الوصول إلى 
التي ىي الدراسة ومعرفة مدى نجاح المكتبة في تسييرىا البد من استعمال وسيمة جد ميمة 

 حيث تعتبر عممية التقييم لخدمات المعمومات من أىم الوسائل التي تعمل عمى تحديد التقييمية،
المعيقات التي تعترض سبيل المكتبات الجامعية في القيام بدورىا من النجاح وتعمل في نفس 
الوقت عمى القضاء عمى تمك المعيقات كما تساىم ىذه العممية بدور فعال في تنمية وتحسين 

  .أساليب تقديم خدمات المعمومات لممستفيدين الفعميين أو المحتممين وتطويرىا كما وكيفا
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       و لكي نقيس مدى نجاعة و فعالية خدمات ىذه المكتبة البد لنا من االستعانة بالدراسات 
تقييم " التحميمية و ىذا ما حاولنا القيام بو من خالل موضوع دراستنا الذي يندرج تحت عنوان  

مسيمة - محمد بوضياف- المكتبة المركزية بجامعة: خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية
 :، حيث شممت الدراسة أربع فصول"نموذجا 

تحت عنوان المكتبات الجامعية وتحديات العصر الرقمي، تناولنا فيو كل من ماىية : الفصل األول
المكتبات الجامعية من حيث المفيوم والنشأة وكذا الوظائف واألىداف، وأىميتيا ومتطمبات نظاميا 

باإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى المكتبات والمكتبيين، وصوال إلى أىم 
 .التحديات التي تواجييا في ظل العصر الرقمي

تحت عنوان خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية، تطرقنا فيو إلى مفيوم : الفصل الثاني
 .الخدمة والمعمومة وخدمات المعمومات، أنواعيا، أىميتيا، متطمبات تقديميا والعوامل المؤثرة فييا

 تحت عنوان التقييم في المكتبات الجامعية الذي تطرقنا فيو إلى مفيوم التقييم، :الفصل الثالث 
أىميتو، أىدافو وأسسو ومراحمو باإلضافة إلى مستوياتو والعوائق والصعوبات التي تواجو تطبيقو في 

 .المكتبات الجامعية
 يعكس الجانب الميداني لمدراسة تقييم خدمات المعمومات في المكتبة الجامعية :الفصل الرابع

بمسيمة، حيث تطرقنا فيو إلى تحميل بيانات أدوات جمع " بوضياف"المركزية لجامعة محمد 
 .البيانات، ومن ثم الخروج بنتائج الدراسة ومناقشتيا عمى ضوء الفرضيات
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 :أساسيات موضوع الدراسة: 1

تعالج ىذه الدراسة تقييم خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية مع إبراز أىم 
األسباب المؤدية إلى ذلك، والتطرق إلى أىم المشاكل التي تواجو تجسيد ىذا األخير، وكحل 

 .لتجسيد مفيوم تقييم الخدمات بالمكتبة الجامعية يستوجب توظيف متطمبات لذلك

 :الدراسات السابقة: 1-1

  الرسائل الجامعية : 
 تقييم الموارد البشرية وأثره عمى تسويق خدمات المعمومات في المكتبات . احمد إبراىيمي

دراسة ميدانية بمكتبة أحمد عروة، جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية : الجامعية
 .2006رسالة ماجستير  في عمم المكتبات، قسنطينة، . 

تيدف ىذه الدراسة إلى إدراك أثر تقييم الموارد البشرية عمى نجاح تسويق خدمات 
 :المعمومات في المكتبات الجامعية حيث انطمق الباحث من اإلشكالية التالية

ىل لتقييم الموارد البشرية تأثير عمى نجاح تسويق خدمات المعمومات في المكتبات 
 الجامعية ؟

 :حاول اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة فرضية أساسية و ىي
إن لتقييم الموارد البشرية تأثير عمى نجاح تسويق خدمات المعمومات في المكتبات 

 .الجامعية
اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي التحميمي وقد تشكمت العينة من عينة 

ممثمة لمموارد البشرية العاممة بمكتبة أحمد عروة واألخرى من المجتمع األصمي 
لممستفيدين من خدمات المكتبة ثم االستعانة باستبيان موجو إلى العاممين وآخر 

 .لممستفيدين
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 :توصمت الدراسة إلى نتيجة نيائية تحكميما معادلتين ىما
 : المعادلة األولى

إن اىتمام المكتبة بإدارة وتقييم مواردىا البشرية يحقق ليا رضا المستفيدين عن نوعية 
 .خدمات المعمومات وعن كفاءة العاممين وبالتالي الرضا عن تسويق خدمات المعمومات

 : المعادلة الثانية
  بينت أن تقييم الموارد البشرية يساىم في تحقيق كفاءتيا  وكفاءة الموارد البشرية بدور

 .يساىم في انجاز تسويق خدمات المعمومات
 تقييم فعالية وسائل البحث في المكتبات الجامعية من وجية نظر . نادية، بن عطية

دراسة حالة لجامعة منتوري، رسالة ماجيستير في عمم المكتبات، :المستفيدين ّ  
 .2001قسنطينة،

تيدف الدراسة إلى تسييل  التعرف واالسترجاع البيانات ، وكذالك تقييم المعمومات 
 .المتوفرة  داخل المكتبة الجامعية عن طريق وسائل البحث 

 : بنت الباحثة دراستيا عمى إشكالية ميمة ليذا الموضوع وىي 
 ما مدى مالئمة وسائل البحث الحتياجات المستفيدين في مكتباتنا؟

 :حاولت اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة في الفرضية التالية
 .حالة وسائل البحث الرديئة في المكتبة الجامعية تنقص من فاعمية المكتبة 

اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي  وقد تشكمت  العينة من فئة األساتذة لجامعة 
 .منتوري  باستخدام أداتين رئيسيتين تتمثل في كل من المقابمة واالستبيان 

توصمت الدراسة إلى نتيجة نيائية تتمثل في عدم فعالية وسائل البحث المتوفرة في 
المكتبة المركزية  وعميو فإن نقص فعالية إحدى الخدمات التي تقدميا المكتبة 

 .لمستفيدييا  ينقص من فعالية  المكتبة ككل 
 الدوريات : 

جامعة المنوفية .قام الدكتور محمد عبد الفتاح العشماوي أستاذ المحاسبة بكمية التجارة 
مجمة . مصر بدراسة موضوع قياس وتقييم أداء مراكز المعمومات ، مدخل تحميمي 

 .27،العدد2007اإلتجيات الحديثة  في المكتبات والمعمومات ، 
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  تعرض ىذه الدراسة البحثية عممية قياس وتقييم أداء مراكز المعمومات بمنظمات
األعمال وذلك من حيث طبيعتيا بصفة عامة وأيضا من حيث مقوماتيا وأساليبيا 

 الموضوعية فضال عن أىم المؤشرات لحكم عمى كفاءة أداء ىذه المراكز 
  احمد محمد أمان منسق فروع بمكتبة مبارك العامة تناول دراسة قياس األداء

مجمة االتجاىات  الحديثة في المكتبات و المعمومات، . بمكتبة مبارك العامة
 . 20، عدد 2003

تيدف ىذه الدراسة إلى عرض نموذج قياس األداء بالمكتبة الذي يشمل عمى عناصر القياس 
 .معظم اإلجراءات  الفنية  والخدمات واألنشطة التي تقدميا المكتبة لجميور المستفيدين 

 :إشكالية الدراسة: 1-2

    إن المكتبات الجامعية تقف عمى قمة اليرم بالنسبة لنوعيات المكتبات األخرى باعتبارىا 
العمود الفقري لمؤسسات التعميم العالي والبحث العممي و لقد أصبحت احد المعايير  األساسية 
التي يتم عن طريقيا تقييم المؤسسات التابعة ليا ، واالعتراف بيا يتوقف عمى نجاح العممية 
التعميمية أو فشميا وعمى مدى توفيق الجامعة في مكتبة متطورة منظمة بطريقة سميمة تيسر 

اإلفادة من محتوياتيا، كما يتوقف نجاح المكتبة عمى مدى قدرتيا وفاعميتيا في توفير خدمات 
باحثين للمعمومات رفيعة المستوى تمبي احتياجات المستفيدين، وعمى ىذا األساس تقدم خدمتيا 

كما تستمد المكتبة الجامعية وجودىا  .دارسين ، وىم خالصة المجتمع والعقل المفكر لألمةالو
وأىدافيا من الجامعة ذاتيا، وبالتالي فان أىدافيا ىي أىداف الجامعة ورسالة المكتبة ىي جزأ ال 
يتجزأ  من رسالة الجامعة ، إال أن ىناك عقبات تواجييا  في تقديم خدماتيا المنشودة بالمستوى 
المطموب، فغياب المختصين المؤىمين في المكتبات الجامعية من أىم التحديات التي تواجييا، 

باإلضافة إلى عدة تحديات أخرى تجعل المكتبة الجامعية تفكر في إيجاد حمول تمكنيا من 
السير عمى رواق التكنولوجيا الحديثة، لذا بات من الضروري أن تقوم كل مكتبة جامعية باعتماد 
الطريقة العممية لتقييم واقعيا ومواردىا وخدماتيا وأنشطتيا المختمفة في ضوء عمم اإلدارة الحديثة 
لتكون عمى بينة واضحة من وضعيا الراىن وتشخيص مستوى الخدمة التي تقدميا وتقيس مدى 
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، ومن ىذا التطور الحاصل في إمكانياتيا عمى أسس عممية وفق المعايير والمقاييس العالمية
 :المنطمق يمكن طرح التساؤل الرئيسي اآلتي

 ما مدى نجاعة عممية تقييم خدمات المعمومات بالمكتبة المركزية ؟ -

 :تساؤالت الدراسة:  1-3

 :يندرج تحت ىذا التساؤل األسئمة الفرعية التالية

 ما ىو واقع خدمات المعمومات بالمكتبة المركزية؟ -
 ما ىي أنواع وأشكال خدمات المعمومات المقدمة؟ -
 كيف يتم تقييم خدمات المعمومات بالمكتبة من وجية نظر المستفيدين؟ -
 ما ىي آليات تقييم وتقويم الخدمة المكتبية بالمكتبة المركزية؟ -

 :فرضيات الدراسة: 1-4

  تقدم المكتبة المركزية باقة من خدمات المعمومات المتنوعة، تدخل كميا : الفرضية األولى

 .ضمن االحتياجات الرئيسية لممستفيدين

 ماتإرضاء المستفيد  يتوقف عمى مدى االىتمام بعممية تقييم خد :الفرضية الثانية

 .المعمومات المقدمة بالمكتبة المركزية

: الدراسة موضوع:  1-5
تتناول ىذه الدراسة موضوع تقييم خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية من خالل دراسة 

.  بمسيمة"محمد بوضياف"ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة 
  :أسباب اختيار الموضوع: 1-6

أن اختيار الموضوع من طرف الباحث يكون بإثارة انتباىو، و الرغبة في تفسيره و دراسة        
و يكون ذلك بالتساؤل و محاولة اإلجابة عن ىذه التساؤالت عن طريق ، ظاىرة من الظواىر
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البحث العممي الذي يساعده عمى تحديد ذلك و اقتراح الحمول ومن ىنا فان اختيارنا لمموضوع 
:  يعود إلى األسباب التالية 

. قمة الدراسات والبحوث في موضوع تقييم خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية -
 .عدم وجود دراسة مماثمة بيذه المكتبة -
. محاولة تطبيق ما تم دراستو في مشوارنا الدراسي -
معرفة ما مدى أىمية و فعالية الخدمات الموجودة في المكتبة ألنيا سبب من أسباب  -

نجاح و استمرار ىذه المكتبة، ففعالية خدمات المعمومات تقاس بتمبيتيا لحاجات 
 .المستعممين

 .     اختيار موضوع تقييم الخدمات المعموماتية باعتباره األكثر أىمية بالنسبة لممستفدين -
 .أىمية الدراسة التقييمية في أنظمة المعمومات -
 "محمد بوضياف"ميوالت شخصية وذاتية لمقيام بدراسة تقييميو لممكتبة المركزية لجامعة  -

والتعرف عمييا و عمى خصائصيا باعتبارىا مكتبة متطورة مسايرة لمتطورات التكنولوجية 
. 

 من االقتراحاتإفادة المكتبة بما توصمنا إليو باكتشاف نقاط ضعفيا و تزويدىا بجممة من  -
 .أجل اتخاذ القرارات المناسبة لتطويرىا وتحسين خدماتيا

 .حاجة المكتبات إلى ىذا النوع من الدراسات من أجل تطويرىا و تحسين تسييرىا -
الرغبة في معرفة عالقة التأثير بين أداء العاممين وتحسين الخدمات المكتبية المقدمة  -

 .لممستفيدين
                                                                                  .االتجاه نحو النظريات العممية الحديثة في إدارة وتسيير المكتبات -

: أهداف الدراسة: 1-7

 فحص الوضع الراىن لخدمات المعمومات في المكتبة الجامعية. 
 معرفة مدى رضا المستفيد من خدمات المكتبة الجامعية. 
 ا قدرة المكتبة في تمبية حاجيات مستعمميوىمعرفة مد. 
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  االستفادة من أراء المستعممين ببمورتيا عمى شكل إيجابيات لصالح المكتبة من أجل
 .تحسينيا و تطويرىا

 معالجة واقع خدمات المعمومات في المكتبة و مدى نجاحيا في إرضاء المستفيدين. 
  التقييم ىو الممارسات الفعمية في المكتبات الجامعية وبالتالي فالدراسة تيدف إلى التأكيد

عمى أنو البد لمتقييم أن يكون إجراءا عاديا تقوم بو المكتبات استعدادا لتقييم شامل يقوم 
 .بو الخبراء

  دراسة العوامل المؤثرة في كفاية الخدمة المكتبية ابتداءا من التعرف عمى مدى مساىمة
 .خدمات المعمومات في تحقيق أىداف المكتبة

  التعرف عمى ما كتب في ىذا الموضوع من الدراسات لالستفادة من توصياتيا لمنيوض
 .بخدمات المعمومات في المكتبات الجامعية

: أهمية الدراسة: 1-8

    تتمخص أىمية الدراسة، مما ستتمخض عنو من نتائج قد تساعد في تقديم واقع خدمات 
المعمومات في المكتبات الجامعية بصفة عامة، ومعرفة مدى نجاح المكتبة المركزية لجامعة 

 في تمبية الخدمة المكتبية بصفة خاصة، سواء ما يتعمق بتوفير مصادر "محمد بوضياف"
المعرفة بأنواعيا وتوفير والجو المناسب لإلطالع من أجل تمبية احتياجات المستفيدين الفعميين 
أو المحتممين في الحصول عمى مطالبيم بأيسر الطرق، فبقاء المكتبة الجامعية واستمرارىا في 

ظل المعطيات التكنولوجية الحديثة يحتم عمييا السعي لتوفير عاممين مؤىمين عمميا وعمميا 
وسموكيا لتحقيق مستوى أداء جيد يمكن من مواجية ىذه التحديات، وتكمن أىمية ىذا البحث 
أيضا في الحاجة الممحة لممكتبات ومراكز المعمومات لمتعامل مع األنظمة اآللية الجديدة في 
تقديم خدماتيا وتطوير إمكاناتيا، وباعتبار خدمات المعمومات بصفتيا الواجية األساسية التي 
يتعامل معيا المستفيدون تدل عمى وجود عالقة بين جودة الخدمات ورضا المستفيدين، ألن 
تقييم خدمات المعمومات من خالل ىذه الدراسة يؤدي بالضرورة إلى التعرف عمى مواطن 

 .الضعف في تقديم الخدمة المعموماتية وكيفية معالجتيا
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 :إجراءات الدراسىة الميدانية: 1-9
: منهج الدراسة: 1-9-1 

الطريق "      ومن أجل القيام ببحث ما البد من اختيار المنيج المناسب لو الذي يقصد بو 
عمى سير العقل ...المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة بواسطة مجموعة من القواعد العامة تييمن

 1" و تحدد عممياتو، حتى يصل إلى نتيجة معمومة 
      إال أن اختالف المواضيع يؤدي إلى اختالف نوع المنيج الذي يجب استعمالو فمكل منيا 

وسعيا لجمع المعمومات النظرية المتعمقة خصائصو ووظائفو و نوع الموضوع الذي يستعمل فيو، 
بموضوع الدراسة، وربطيا بواقع الحال من خالل الدراسة الميدانية، اعتمدنا عمى المنيج 

الوصفي التحميمي الذي سمح لنا بالحصول عمى البيانات والمعمومات النظرية التي تساعدنا عمى 
الوصف الشامل والدقيق لموضوع البحث، ويعد ذلك خطة لجمع البيانات الميدانية، وتحميل 

عمار فالمنيج الوصفي حسب ، المعمومات، بيدف التوصل إلى نتائج دقيقة وموضوعية
المنيج الذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في  الواقع و ييتم  " بوحوش هو

بوصفيا وصفا دقيقا و يعبر عنيا تعبيرا كيفيا أو كميا،  فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاىرة و 
يوضح خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار الظاىرة أو حجميا و 

  2"درجة ارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخرى 
 :أدوات جمع البيانات: 1-9-2
 :المقابمة : 1-9-2-1 

تعتبر المقابمة من الوسائل الميمة لمحصول عمى البيانات، و بصفة خاصة، و منيج دراسة 
. حالة 

                                                           
المكتب العربي الحديث، : اإلسكندرية . 2كيفية كتابة األبحاث و اإلعداد لممحاضرات، ط .    محي، محمد مسعد 1

 33. ، ص2000
ديوان المطبوعات :  الجزائر. منيج البحث العممي و طرق إعداد البحوث.  الذنيبات، محمد محمود،  بوحوش، عمار 2

 139. ، ص1999الجامعية، 
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ىي لقاء يتم بين الشخص المقابل و الذي يقوم بطرح مجموعة من األسئمة عمى " :تعريفها
األشخاص المستجوبين وجيا لوجو و يقوم الباحث أو المقابل بتسجيل اإلجابات و تدوينيا عمى 

 1"االستمارات

فقد قمنا بمقابمة محافظ المكتبة و بعض رؤساء المصالح من أجل الحصول عمى المعمومات 
. الالزمة التي استعممناىا في دراستنا ىذه

  :المالحظة: 1-9-2-2
      و تتمثل في المشاىدة و المراقبة الدقيقة لسموك أو ظاىرة بتسجيل المالحظات عنيا و 

االستعانة بأساليب الدراسة المناسبة لطبيعة تمك الظاىرة من أجل الحصول عمى أفضل و أدق 
 2.المعمومات

و بحيث استخدمنا ىذه الوسيمة من أجل المتابعة اليومية لنشاط اإلعارة و مراقبة سموك  
تصرفات المستفيدين و كيفية تفاعميم مع الموظفين من أجل الكشف عن المشاكل التي تعيق 

. سيرورة و نجاح ىذا النشاط

. يعتبر االستبيان من األدوات اليامة في البحوث الميدانية :االستبيان: 1-9-2-3

يقوم الباحث بتوزيعو و جمعو  و ىو عبارة عن استمارة تتضمن مجموعة من األسئمة،          
من المبحوثين بعد اإلجابة عميو، أو قد يرسمو بالبريد و يطمق عميو في ىذه الحالة االستبيان 

البريدي و من الميم إعداد استمارة االستبيان، و صياغتيا صياغة دقيقة، و تحديد شكل األسئمة 

 

                                                           

  1
، 1999دار وائل لمنشر، : األردن. تطبيقات إدارية و اقتصادية: مناىج البحث العممي. حمد حسين، الرفاعي 
  203.ص
. 1دليل الطالب في كتابة األبحاث و الرسائل العممية، ط:  مناىج البحث العممي.  الشريف، عبد اهلل محمد 2

 118. ص، 1996مكتبة الشعاع، : اإلسكندرية
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ليا بحيث تتناول جوانب البحث المختمفة و تعطي إجاباتيا بيانات تكفل الكشف عن وتسمس
مختمف الجوانب التي حددىا الباحث و عادة ما تقسم استمارة االستبيان إلى عدة بنود يتناول 

 1.كل بند منيا جانبا من موضوع البحث

 :  و تتعدد أنواع االستبيان وفق الغرض الذي تخدمو كما يمي 

:  االستبيان المغمق: أ

 يسمح ىذا النوع بالحصول عمى ،     و ىو الذي يطمب من المبحوث أن يجيب بنعم أو ال
. إجابات محددة دون تفسير أو إبداء رأي

:  االستبيان المفتوح: ب

 ورغم صعوبة تبويب و تصنيف ،    يتضمن أسئمة يطمب من المبحوث إبداء رأيو حوليا
 .معمومات فيو يعطي لممبحوث فرصة إلعطاء جممة كاممة

: االستبيان المغمق المفتوح: ج

 و تستخدم األسئمة ، و أخرى ذات إجابات مفتوحة،       يتألف من أسئمة ذات إجابات محددة
ذات اإلجابات المغمقة لمحصول عمى إجابات محددة ال تقبل الجدل أو الطمب في إبداء رأي أما 

 2.الثانية ذات اإلجابات المفتوحة تستخدم لمحصول عمى إجابات تحتمل رأيا أو تفسيرا مبررا

 :حدود الدراسة الميدانية: 1-10

 :الحدود األكاديمية: 1-10-1
فيما يتعمق بالمجال المكاني لمدراسة الحالية فيتمثل في المكتبة الجامعية المركزية لجامعة 

 .بمسيمة" محمد بوضياف"
 

                                                           
  1 280. ، ص2001الدار المصرية المبنانية، : القاىرة . مقوماتيا، تنظيميا: الخدمة المكتبية المدرسية. مدحت، كاظم 
 79،80. ، ص1998دار الفكر، : عمان. ميدي حسن، زوليف منيجية البحث العممي   2
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 :الحدود الموضوعية: 1-10-2

إن مجال الدراسة الموضوعي يتمثل في تقييم خدمات المعمومات، وأىم المتطمبات أو 
المؤىالت التي يستوجب عمى المكتبة الجامعية توفيرىا لتقديم خدمات متنوعة تمبي احتياجات 

روادىا، باإلضافة لمتطرق إلى أىم المشاكل التي من الممكن أن تواجيو ىذه العممية والتي 
 .تحول دون قيام المكتبة بوظائفيا

 :الحدود البشرية: 1-10-3

 %10يشمل المجال البشري لدراستنا عمى عينة عشوائية  والتي قدرت نسبتيا بـ 
" محمد بوضياف"من المجتمع الكمي لممستفيدين والمسجمين بالمكتبة المركزية لجامعة 

 منخرط من مختمف المستويات والتخصصات ، وعميو 613بمسيمة والمقدر عددىم بـ 
ارتئينا أن نقوم بمقابمة مع المسؤول األول لممكتبة، ألنو عمى عالقة مباشرة بموضوع 

 .الدراسة

 :الحدود الزمانية: 1-10-4

لقد استغرقنا في دراستنا الميدانية تقريبا شير من بداية شير أفريل إلى بداية شير ماي، 
وذلك انطالقا من تحديد العينة وتحكيم استمارة االستبيان وتوزيعيا عمى أفراد عينة الدراسة 
 10:واسترجاعيا وتفريغ بياناتيا، باإلضافة إلى إجراء مقابمة  مع مسؤول المكتبة وذلك بتاريخ

 .2017أبريل 
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 :ضبط المصطمحات والمفاهيم: 1-11

دارتيا من قبل :المكتبة الجامعية: 1-11-1  ىي تمك المكتبات التي يتم إنشائيا وتمويميا وا 
 نقصد بيا في 1.الجامعة، وذلك لتقديم المعمومات والخدمات المكتبية المختمفة لممجتمع الجامعي

ىذه الدراسة المكتبة الجامعية المركزية التي تسعى لتحقيق أىداف الجامعة ولتكممة وظائف 
 .المكتبات التابعة لمكميات والمعاىد واألقسام بذات الجامعة

ورد في أدبيات عمم المكتبات والمعمومات تعريفات متعددة : خدمات المعمومات: 1-11-2
وكثيرة لمخدمات بالمكتبات ومن أبرزىا، تعريف المعجم الموسوعي لعموم المكتبات والتوثيق 

التسييالت التي تقدميا المكتبة الستخدام الكتب وبث المعمومات، كما تعرف : " والمعمومات
كافة التسييالت التي تقدميا المكتبة لمقارئ كي يقوم بأفضل استخدام ألكبر :" كذلك عمى أنيا

 2"قدر ممكن من تقنياتيا بأقل التكاليف

عممية قياس أداء فرد أو جماعة أو : عرفو الدكتور شعبان خميفة عمى أنو :التقييم: 1-13-3
خدمة أو نظام تقرير مدى فعالية نجاح ذلك األداء في تحقيق األىداف المقدرة، ويرتبط التقييم 

بفحص ودراسة اآلراء الشخصية ومالحظة التغيرات الكمية والنوعية فيما يتعمق باألغراض 
 3 .المقصودة وتكوين أحكام قيمية إزاء جدية األداء لما يحتمل أن يحدث عمى ضوء النتائج

 

 

                                                           

 
. 2010كنوز المعرفة، : عمان. إنجميزي-عربي. في مفاىيم عمم المكتبات والمعمومات: الكافي. الصرايرة، خالد عبده 1

 237. ص
 

2
، 2002دار الصفاء لمنشر، : عمان. خدمات المستفيد من المكتبات ومراكز المعمومات . النوايسة، غالمب عوض 

 25. ص

 دار الفكر العربي : القاىرة. قاموس البنياوي الموسوعي في مصطمحات عمم المكتبات. خميفة، شعبان عبد العزيز 3 

176. ، ص1991لمنشر والتوزيع،   
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:تمييد  

    ألن المكتبة منبع من منابع المعرفة اإلنسانية، ينيل منيا القارئ والباحث في أي تخصص 
كان، بغية االستفادة من المعمومات التي تحتوييا األوعية الفكرية الموجودة بيا، و التي من بينيا 

 .المكتبة الجامعية

    و تعد المكتبة الجامعية ركيزة أساسية في الجامعة لما ليا من دور أساسي في تحقيق 
رسالتيا في دفع حركة البحث العممي و القيام بتنمية مستدامة لممجتمع من أجل ىذا تسعى ىذه 

المكتبات من خالل خدمات متنوعة توفرىا تمبية لحاجيات مختمف فئات المجتمع  الجامعي 
بتوفير مصادر المعمومات المختمفة ووضعيا في متناوليم إضافة لتمكينيم من استخداميا بصفة 

فعالة وفي ظل التغيرات التي يشيدىا العالم اليوم والمتمثل أساسا في تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت وتسعى المكتبات الجامعية كغيرىا من المؤسسات المعموماتية بالعمل عمى تنويع 
 . مصادر المعمومات العممية والتقنية وكذا العمل عمى مواكبة التطورات من أجل تحقيق أىدافيا

     

  



  الفصل األول                                   المكتبات الجامعية وتحديات العصر الرقمي

 

 
34 

: تعريف المكتبة الجامعية: 2-1

 1 .هي مكتبة أو نظام مكتبات ينشأ ويدعم من طرف الجامعية لمقابلة احتياجات الطالب: لغة

 ن قياس تطور الدولة مرىون بمستوى التعميم الجامعي، وىذا األخير لو صمة وثيقة بإ

صالحيات وأداء مكتباتيا، وعميو الجامعة ىي مزيج ثالثي من األساتذة والطمبة 
نوع مميز من المكتبات األكاديمية تنشئيا »:إذ أنياوالعنصر الفعال الذي يتمثل في المكتبة،

 2.«الجامعة وتموليا وتقوم بإدارتيا لتحقيق األىداف التي توافق أىداف الجامعة

 Labraryالمكتبة 

    مكتبة جامعية أو مدرسية أو عامة تختمف في احتواء موادىا العممية من كتب ودوريات 
ومراجع وعموم أخرى تتف، وتتفق في أىدافيا الرامية لخدمة شريحة من الطالب واألساتذة 

مبنى يحتوي عمى آالف من المواد العممية المختمفة إلثراء المجتمع بمختمف عموم .والمجتمع
 3.المعرفة

 ،أساتذة مؤقتين) معين من مدرسيين عتختص المكتبات الجامعية في خدمتيا لمجتم
 خدمة المناىج التعميمية ىوباحثين، تيدف إل (متوقعين، مستيدفين) طمبة ،داريين، إ(دائمين

لمجامعة، وذلك بامتالكيا مجموعات مكتبية شاممة ومتوازنة تتميز بالحداثة، حتى تساعد الطالب 
دىا يوبة، من خالل رصلفي دراساتيم العميا والباحثين عمى الوصول إلى المعمومات المط

 وحدة إدارية تنشئيا في أو عبارة عن تابع لمجامعة، تي فالمكتبة ىي مرفق معموما،4الوثائقي

                                                           
الدار الدولية : مصر. في عمم المكتبات والتوثيق والمعمومات: معجم المصطمحات العممية. دياب، محمد مفتاح  1

  234.، ص1995لمنشر والتوزيع، 
 167. ، ص2006دار أسامة لمنشر، دار المشرق الثقافي، : عمان. المرجع في عمم المكتبات. فادي، عبد الحميد   2
، مكتبة الممك فيد: الرياض . عربي-إنجميزي: معجم المصطمحات والمعمومات. قاري، عبد الغفور عبد الفتاح   3

 183. ، ص2000
 93. ، ص2002النيضة العربية، : بيروت. المكتبات والمعمومات والتوثيق.  الشامي، فاطمة قدورة  4
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 والقيام بتنظيميا وتجييزىا لتسييل تقديم ،تاحة وتوفير مصادر المعموماتإ الجامعي بغية انظامو
 1.خدماتيا لمجتمع المستفيدين من المجتمع المحمي

     المكتبة الجامعية مؤسسة ثقافية وتثقيفية و تربوية و عممية تعمل عمى خدمة مجتمع معين 
من الطمبة واألساتذة والباحثين والمنتسبين إلى ىذه الجامعة أو المعيد، بتزويدىم بالمعمومات 
التي يحتاجونيا في دراساتيم وأبحاثيم، من كتب ودوريات ومراجع وأوعية المعمومات األخرى 

  2. بعد تنظيميا وتصنيفيا وفيرستيا وتكشيفيا تسييال لموصول إلى المعمومة المطموبة

المكتبة الجامعية ىي مجموعة   " Riderريدر "      وفي تعرف آخر لممكتبات الجامعية يقول 
بل واسعة من كل أصناف الكتب والدوريات والمخطوطات التي جمعت معا، ال من أجل البحث 

 3.ساس المعرفة البشرية المخزنة كما أنيا مخازن أودعت فييا الحقائق والفرضياتألنيا أ

 ا وحدة إدارية تنشئيا في نظاموأو عبارة عن تابع لمجامعة، تيفالمكتبة ىي مرفق معموما     
 والقيام بتنظيميا وتجييزىا لتسييل تقديم ،تاحة وتوفير مصادر المعموماتإالجامعي بغية 

 4.خدماتيا لمجتمع المستفيدين من المجتمع المحمي

المكتبة الجامعية مؤسسة : ستخالص التعريف التاليا    ومن خالل كل ىذه التعاريف يمكن 
تثقيفية تتواجد بالجامعة لتساىم في إثراء المعارف لدى الطالب، الباحثين، فيي عنصر ال بد 

 .األستاذ، الطالب و المكتبة: منو، و الجامعة تتكون من مثل ىو 

 

 

                                                           
في ضوء اتجاىات اإلدارة المعاصرة، الجودة الشاممة، اليندرة، إدارة : إدارة المكتبات الجامعية.  مبروك إبراىيم، السعيد1

  41. ، ص2012المجموعة العربية لمتدريب، : القاىرة. المعرفة، اإلدارة اإللكترونية
 155. ، ص1985مكتبة جامعة بغداد، : بغداد. المرجع في المكتبات الجامعية. عامر إبراىيم، القندليجي  2
، 2001النشر العممي و المطابع، : الرياض. المكتبة في القرن الحادي والعشرين.  بيتر، بروني، سميمان بن صالح 3

 34ص 
في ضوء اتجاىات اإلدارة المعاصرة، الجودة الشاممة، اليندرة، إدارة : إدارة المكتبات الجامعية.  مبروك إبراىيم، السعيد4

  41. ، ص2012المجموعة العربية لمتدريب، : القاىرة. المعرفة، اإلدارة اإللكترونية
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 :ظيور المكتبات الجامعية وتطورىا التاريخي: 2-2

    إذا ما نظرنا إلى المكتبة عمى إنيا المكان الذي يجمع المادة المكتوبة ويحفظيا ويوفرىا لمن 
القصور والمعابد : بريد االستفادة منيا، نجد أن المكتبات  قد نشأت منذ البداية في ثالث أمكنة

ومراكز التعمم، واستمرت المكتبات مرتبطة بيذه األماكن لقرون طويمة قبل أن تستقل في مبان 
 1. مستقمة كتمك التي نعرفيا اليوم

    وتعتبر المكتبات الجامعية التي تشمل مكتبات الجامعات والكميات والمعاىد، من أقدم أنواع 
المكتبات ظيورا، ألنو ومنذ ظيرت المؤسسات األكاديمية بأشكاليا المختمفة ألحقت بيا المكتبات 

  2.من اجل دعم عممية التعمم والتدريس والبحث العممي

 :المكتبات الجامعية في الحضارات القديمة:2-2-1

بعدما اخترع السومريون الكتابة التصويرية وكتبوا بيا عمى الرقم الطينية، ىذه األخيرة التي كانت 
تحفظ في المعابد أو القصور الممكية أو في معاىد التعميم والتي تمثل النواة األولى لممكتبات 

وقد عثر عمى ىذه المكتبات في العديد من المدن السومرية الكبيرة مثل . الجامعية في التاريخ
بعدىا جاء أحفادىم البابميون والذين استفادوا مما تركو ليم أسالفيم . أروك، نينوى، نيبور

وتجاوزوىم في اإلنتاج الكتابي، فأصبحت المكتبات البابمية في المراكز الثقافية البابمية كصيبار 
وكيش وغيرىا وكانت تضم عشرات األلوف من الرقم الطينية وغدت تعبر عن المستوى 

  أما في مصر بالد الحضارة الفرعونية فقد تميزت 3.الحضاري الذي وصل إليو البابميون آنذاك
بإنشاء مكتبة اإلسكندرية التي تعد من وأىم المكتبات الجامعية، ويرجع الفضل في التخطيط 

 أول مموك أسرة خمفاء إلسكندر في مصر بينما تولى ابنو بطميموس سوترلبناء ىذه المكتبة 
وقد خصت ىذه المكتبة بعناية كبيرة واىتمام فائق من . تنفيذ ىذه الخطة" فيالدلفوس"بطميموس 

 .قبل ىؤالء المموك بدليل ما رصدوه ليا من أموال ضخمة

                                                           

9. ، ص1997منشورات آل البيت، :  [ م.د   1 .المكتبة وأساليب البحث. البخيث، محمد عدنان  [
  365. ، ص2002دار صفاء، :  عمان. إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز التعمم.  عميان، مصطفى ربحي 2

9،10. ص. نفس المرجع. البخيث، محمد عدنان  3   
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    وقد الحظ المؤرخون وجود شبو كبير بين مكتبة نينوى و االسكندرية من ناحية التنظيم 
الداخمي وأيضا من ناحية معالجة المواد المكتبية رغم اختالف مادة الكتابة رغم أنيا فصمت 

 1.بينيما أربعة قرون من الزمن

 :المكتبات الجامعية في الحضارة العربية اإلسالمية:2-2-2

     في البالد العربية قد عرف العرب قد عرفوا ىذا النوع الميم من أنواع المكتبات ي وقت 
مبكر منذ العصر العباسي، وكانت الجامعات تعرف في تمك الحقبة بالمدارس، كانت كل 

تحتوي عمى مكتبة كبيرة كالنظامية التي أنشأىا نظام الممك في القرن الخامس  (جامعة)مدرسة 
اليجري والصالحية لمنشئيا صالح الدين األيوبي في القدس، والظاىرية التي بناىا الظاىر 

إضافة إلى المدرسة المستنصرية التي بناىا المستنصر العباسي لتكون   2بيبرس في دمشق،
 3.جامعة تحمل اسمو وزودىا بخزانة كتب عظيمة

 :المكتبات الجامعية في أوروبا:2-2-3

ظيرت الجامعات في البالد األوروبية في القرن الثالث عشر، فتقمص دور المعابد واألديرة     
نتاج الكتب، رغم أن البذور األولى لمجامعات كانت دينية تمتد من  الدينية في عممية التعميم وا 

وىكذا ظل التعميم . الكنيسة، ذلك ألن أول مكتبة لجامعة أكسفورد قد أقيمت في كنيسة الجامعة
مرتبطا بالكنيسة، لكن مع مجيء القرن الخامس عشر بدأت حركة إحياء الثقافة القديمة، وشيئا 
فشيئا أخذت الدولة تحل محل الكنيسة كمصدر لمسمطة و كمسؤولة عن الثقافة، وأخذت بذلك 
 4. المكتبات ىي األخرى تنفصل شيئا فشيئا عن الكنائس ويتحول والؤىا من الكنيسة إلى الدولة

 
                                                           

    دار : القاىرة. النشأة، المجاالت، الوظائف، المصطمحات: أسس عمم المكتبات والمعمومات.  العمي، أحمد عبد اهلل 1
 29،31. ، ص2005الكتاب الحديث،      

28. ص. مرجع سابق.  البخيث، محمد عدنان    2 
، 1994دار غريب، : القاىرة. أسسيا النظرية وتطبيقاتيا العممية: إدارة المكتبات الجامعية. الشافعي، حامد دياب  3

  33. ص
 4

  181. ، ص1991، 2. دار اآلفاق الجديدة، ط: بيروت. عمم التوثيق والتقنية الحديثة.  قبسي، محمد 
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    أما في الجزائر فتعتبر المكتبات الجامعية في الجزائر حديثة حيث تأسست أول مكتبة 
جامعية مع تأسيس أول جامعة، وىي جامعة الجزائر التي تم تأسيسيا بموجب القانون الصادر 

 وفي نفس السنة انطمقت األشغال لبناء المكتبة المذكورة التي فتحت 1897 نوفمبر 20: في 
عمما أن تأسيس ىذه الجامعة ومكتبتيا كان ييدف إلى خدمة المصالح . 1898أبوابيا سنة 

االستعمارية الفرنسية وليس بيدف خدمة الجزائر، وما يؤكد ذلك عدد الطمبة من الفرنسيين 
 200 طالبا، بينما لم يتجاوز عدد الطمبة الجزائريين 450والييود الذي بمغ في الخمسينيات 

والجدير بالذكر أن المكتبة تعرضت لحريق خططت لو ونفذتو المنظمة الفرنسية   1.طالب
(OAS) وفي ديسمبر .  مجمد100000 حيث تم إتالف أكثر من 1962جوان 07 وذلك في

 سنوات من 6من نفس السنة تم تشكيل لجنة دولية من أجل ترميميا، حيث أعيد فتحيا بعد 
مع العمم أن جامعة الجزائر ىي الجامعة الوحيدة . 1968 أفريل 12: األشغال وكان ذلك في

 .التي تم تأسيسيا خالل الفترة االستعمارية

    أما الجامعات األخرى فمقد تأسست بعد االستقالل منيا جامعة السانية بوىران والتي تأسست 
 التي كانت عبارة عن مركز 1967 نوفمير 20الصادر في - 278-67بموجب األمر 

، ونفس األمر 1975 ديسمبر 15: وتحولت إلى جامعة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ
بالنسبة لجامعة قسنطينة التي كانت عبارة عن مركز الذي تحول بدوره إلى جامعة بموجب 

  2  .1969 جوان 17:  الصادر في69-54األمر 

 :وقد عرف عقد السبعينات إنشاء عدد من الجامعات التي ال تقل شأنا عن سابقاتيا وىي

 الصادر في 74-59 تأسست بموجب األمر –جامعة ىواري بومدين لمعموم والتكنولولجيا - 
  3  .1974أفريل 

                                                           

متاح عمى اإلنترنت عمى  . 2017-04-24زيارة يوم .  جامعة الجزائر 1 
http://souls-kingdom.com/vb/forumdisplay.php?f=204.                                              

.  من الجريدة الرسمية الجزائرية69-54 رقم 1969-06-17  المرسوم القانوني الصادر بتاريخ  2  
74-59رقم . 1974  المرسوم القانوني الصادر في أفريل   3  

http://souls-kingdom.com/vb/forumdisplay.php?f=204
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 29:  الصادر في 75- 27 تأسست بموجب األمر رقم –جامعة وىران لمعموم والتكنولوجيا - 
  1975.1أفريل 

 وغيرىا من الجامعات التي توالت 1976- 1975: جامعة عنابة تأسست في السنة الجامعية- 
 .بعد سنوات

 كمركز جامعي حيث تحولت في سنة 1977جامعة باتنة وقد تم تأسيسيا في سبتمبر - 
 . إلى جامعة1990 إلى معيد وطني وفي سنة 1985

 إلى معيد وطني وفي 1984 كمركز جامعي تحول سنة 1978سبتمبر : جامعة سيدي بمعباس
 . إلى جامعة1989سنة 

 . إلى جامعة1989 كمركز جامعي وتحول في سنة 1977: جامعة تيزي وزو- 

، لمركز جامعي، ثم سنة 1992 أنشأت كمعيد وطني تحول سنة 1984: جامعة بسكرة- 
 . إلى جامعة1998

، عبارة عن معيد 1978 جوان 3  المؤرخ في 78-133القرار الوزاري : جامعة سطيف- 
  2. إلى جامعة كبرى1997وطني، تحول سنة 

    إذن ترتبط المكتبة الجامعية الجزائرية بمؤسسات التعميم العالي ميما كان مستواىا، وميما 
كانت أىميتيا سواء كانت جامعة أو مركزا أو معيدا وطنيا لمتعميم العالي أو حتى مدرسة عميا 

، (الكميات)لألساتذة أو قسما من األقسام التي حمت محل المعاىد الجامعية في النظام الجديد 
 .1998-12-02:  الصادر بتاريخ98-398والذي جاء بو المرسوم التنفيذي رقم 

    عمما أن المكتبة الجامعية الجزائرية تعرف تطورا معتبرا وسريعا كغيره من مؤسسات التكوين 
حيث انطمق أول إصالح لمتعميم العمي لسنة . العالي وىذا اعتبارا من بداية عقد السبعينات

                                                           

.75-27رقم . 1975 أفريل 29المرسوم القانوني الصادر في    1  
 /www.mesrs.dz/arabe_mesrsعمى اإلنترنت عمى  2017-04-24زيارة يوم . الجامعات الجزائرية  2

.      الجامعات الجزائرية
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، وتحتل ىذه المكتبات مكانة ميمة في معظم المجمعات الجامعية ، عمما أن مؤسسات 1971
التعميم العالي في الجزائر يختمف بعضيا عن بعض من حيث المستوى والحجم والميام ومن 
حيث األىمية، وليذا المكتبات الجامعية بناء تكون فيو المكتبات الجامعية المركزية في القمة 

وتشكل مكتبات األقسام الجامعية قاعدتو وتتدرج المكتبات األخرى بين الفئتين حسب أىمية كل 
 1.(مكتبات المعاىد، مكتبات الكميات، المكتبة المركزية )منيا 

  وظائف المكتبة الجامعية:2-3

 :الوظائف اإلدارية- ا

تخطيط نمو المكتبة و رسم سياستيا و المشاركة في وضع الموائح و القوانين التي من شانيا - 
 .تسيير بالمكتبة و متابعة تنفيذه

. االتصال بمسؤولين الجامعة إلعداد ميزانية المكتبة و المشاركة في توزيعيا - 

 .اختيار العاممين بالمكتبة و تدريبيم و اإلشراف عمييم و متابعة أعماليم و تقييميا- 

: الوظائف الفنية- ب

بناء و تنمية المجموعات و المصادر بما يضمن توفير المقتنيات األساسية لقيام الجامعة - 
. بمياميا في التعميم و البحث 

. تنظيم تمك المجموعات و المصادر باستعمال التقنيات المناسبة - 

تقديم الخدمة المكتبية لمدارسين و الباحثين و ىذه الوظيفة ىي جوىر دراسة الحالة التي نحن - 
 2.يصددىا

  بناء وتنمية المجموعات المكتبية بما يضمن توفير مصادر المعمومات الالزمة لقيام
. الجامعة بالبحث والدراسة والتعميم

                                                           

. الجريدة الرسمية. 92-398 رقم 1998-12-02المرسوم القانوني الصادر بتاريخ     1  
، ص 2001دارغريب،: القاىرة. دراسات في المكتبات االكادمية و الشاممة: المكتبات الجامعية.  احمد، بدر  2
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  تنظيم ىذه المجموعات بما في ذلك عمميات التصنيف والفيرسة والتكشيف
واالستخالص وغيرىا من العمميات التي تكفل ضبط ىذه المجموعات وحفظيا 

. وتحديثيا وصيانتيا
  تقديم الخدمات المكتبية والمرجعية واسترجاع المعمومات وما يشمل ذلك من اإلرشاد

المكتبي ومعاونة رواد المكتبة وتوجيييم نحو اإلفادة المثمى من المجموعات 
. المتوفرة

 التعاون والتنسيق بين المكتبات الداخمية والخارجية لتنويع المصادر .
  تزويد الطمبة والباحثين بثقافة المكتبة األساسية لتمكينيم من الوصول إلى االستفادة

. المثمى لمقتنيات المكتبة وأوعية معموماتيا
  بمختمف فئاتيم لمعرفة اتجاىاتيم من  (القراء)دراسة المستفيدين لمخدمات المكتبية

 1 .أجل تمبية طمباتيم المعرفية والمعموماتية
 :أىداف المكتبة الجامعية: 2-4

  متداد لممكتبة المدرسية عبر مراحميااتعتبر .
  حميف لممكتبة الوطنية لحرصيا عمى تراث األمة وما يخص اإليداع والضبط

 . بميوغرافييالب
  2.لى احتوائيا عمى مجموعات متخصصة في النظام المكتبيإتيدف 

 تنمية المجموعات المعموماتية، البحث والتطوير .
 خدمة البرامج األكاديمية والبحثية لمجامعة .
 اإلسيام في الخدمة العممية التعميمية والبحث العممي .
 اقتناء مصادر المعمومات بكافة أشكاليا وتنميتيا  .
 تقديم خدمات ألعضاء التدريس والطالب والمجتمع  .

                                                           
 43. ، ص1997دار الشروق لمنشر والتوزيع، : عمان. المرجع في عمم المكتبات والمعمومات.  اليمشري، عمر أحمد1
. الوطنية، الجامعية، المتخصصة،العامة، المدرسية: المكتبات النوعية.  عميوي، محمد عودة، المالكي، مجبل الزم2

 31. ص ،2006مؤسسة الوراق لمنشر، : عمان
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 تبادل مصادر المعمومات بكافة أشكاليا في الداخل والخارج.  
 

 ويتم ذلك ،ومن بين أىدافيا كذلك تدريب المستفيدين عمى استخدام المكتبة وكيفية عمميا
تنظيم ، رشادية داخل أروقة المكتبةإتقديم محاضرات لمطالب الجدد بالجامعة وتنظيم جوالت ب

توزيع األدلة عمى المستفيدين من المكتبة والقيام بتوضيح عمل المكتبة وكيفية ، المعارض
 1.استخداميا واالستفادة منيا

:  أىمية المكتبة الجامعية: 2-5

تعد ركيزة أساسية من ركائز التعميم في الجامعة بما ليا من أىمية في توفير الخدمات        
التي يحتاجيا الطمبة واألساتذة والمجتمع األكاديمي عمى وجو العموم لذا فإنيا تحظى باىتمام 

.  مادي ومعنوي من قبل المسؤولين

: وتكمن أىميتيا في

 تشجيع نشاطات البحث العممي .
  دعم المنياج الدراسي والبرامج األكاديمية األخرى من خالل توفير مصادر

 2 .المعمومات بأشكاليا وأنواعيا المختمفة
:  أنواع المكتبات الجامعية:2-6

:      يمكن إدراج المكتبات الجامعية في ثالث مستويات أساسية وىي

 :مكتبات الكميات - أ

     ىي مؤسسات تقوم بخدمة المناىج التعميمية التي تدرس في الكميات ولقد تطورت وظيفتيا 
. بحيث أنيا تيتم بتشجيع الطالب عمى استخدام المصادر التعميمية المتعددة

 
                                                           

 169، 168. ص. مرجع سابق.   فادي، عبد الحميد1
 29.ص.  مرجع سابق. مجبل الزم المالكي عميوي، محمد،  2
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 :المكتبة المركزية بالجامعة - ب

عمى الرغم من وجود مكتبة بكل كمية من كميات الجامعة، إال أن وجود مكتبة مركزية لمجامعة 
تنطوي تحتيا جميع مكتبات الكميات والمعاىد التابعة لمجامعة أمر ميم حيث تقوم ىذه المكتبة 
المركزية بعمميات التنسيق والتكامل بين المكتبات التابعة ليا، بحيث أنيا تقوم بتوفير أساليب 
جراءات التعاون بين ىذه المكتبات، وقد تحتوي عمى المواد المكتبية التي ال يمكن توفرىا في  وا 

. حداكل مكتبة من مكتبات الكميات عمى 

 :مكتبات األقسام - ت

في التعميم الجامعي توجد عدة أقسام بكل كمية من الكميات لذلك فان وجود مكتبة في كل قسم 
يعد من الطرق المناسبة لتوفير مواد البحث ألعضاء الييئة التدريسية بالقسم، حتى تكون ىذه 

 1 .المواد تحت أيدييم باستمرار دون المجوء إلى مكتبة الكمية أو المكتبة المركزية

 :مكتبات المخابر أو المختبرات-     ث

   تنشأ عمى مستوى األقسام المجيزة بمختبرات إلجراء التجارب العممية واألعمال التطبيقية، 
والتي تتطمب مواد ووثائق خاصة، ىذه األخيرة كانت أصال موجودة بمكتبات المعاىد ونتيجة 

لمحاجة المستمرة إلييا في عين المكان، خصصت ليا خزائن أو قاعات مجاورة لممختبرات، ومع 
مرور الوقت أصبحت تضم رصيد ميم من الوثائق بشكل ال يمكن االستغناء عنيا إلنجاز 
تجارب الباحثين واألساتذة واألعمال التطبيقية الموجية لمطمبة، كما أن ىذه المكتبات أيضا 

 2.أصبحت لدييا إمكانيات تكنولوجية وارتباطيا بشبكة اإلنترنت

 

 
                                                           

دراسة في األسس النظرية   : بناء وتنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعمومات.   خميفة ، شعبان عبد العزيز 1
  92. ، صت. ددار الثقافة العممية،: اإلسكندرية .  والتطبيقات العممية

مكتبة : عمان. المكتبات الجامعية ودورىا في عصر المعمومات.   المدادحة، أحمد نافع، مطمق، حسن محمود 2
 57. ، ص2012المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، 
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 :مكتبات المدارس العميا-     ج

 ،تعتبر من بين المكتبات الجامعية لتواجدىا بالمدرسة العميا التي تقوم بالتكوين الجامعي 
مما يجعل وثائقيا من جنس تخصصاتيا التي تكون في غالبية األحيان تابعة لوزارة التعميم العالي 

 وىي مكتبات ال تقل أىمية من حيث مجموعاتيا وخدماتيا عن األنواع األخرى ،والبحث العممي
 1.من المكتبات الجامعية

 :متطمبات نظام المكتبة الجامعية: 2-7
ىو عبارة عن مجموعة من الوسائل و اإلجراءات و التقنيات المؤلفة معا عن طريق التفاعل 

 2. المنظم لتشكل كال منظما و تحقيق نتيجة نيائية أو وظيفة محددة

 مصادر المعمومات 
لكترونية مثل الكتب والدوريات والكشافات والرسائل الجامعية      وىي مصادر مطبوعة وا 

وبراءات االختراع والمواد السمعية البصرية مثل االسطوانات، واألفالم، واألشرطة، واألقراص 
 .الممغنطة

  الكادر البشري
    ويعد العنصر البشري من أىم متطمبات المكتبة الجامعية، وتحتاج المكتبة إلى مجموعة 

جيدة من المتخصصين في عمم المكتبات والمعمومات لتقديم الخدمات المكتبية والمعموماتية كما 
تحتاج إلى عدد كاف من المكتبيين المتدربين وأصحاب الخبرة في المجال لتقديم الخدمات 

ويعتمد حجم الكادر البشري المطموب لممكتبة الجامعية عمى حجم الجامعة . العامة والروتيني

                                                           
دراسة  ميدانية بالمكتبة الجامعية : المكتبات الجامعية خالل البيئة اإللكتروافتراضية. ، بوشارب بولودانير  لزه1

. ص، 2006جامعة منتوري، : قسنطينة. رسالة ماجيستر في عمم المكتبات-. سطيف-المركزية لجامعة فرحات عباس
47 

، 19المكتبة األكاديمية، : القاىرة.  الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات. أحمد، محمد الشامي  2
   2138. ص
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وعمرىا وعدد برامجيا وكمياتيا وطمبتيا والعاممين فييا وعمى حجم وطبيعة مجموعاتيا من 
 1.المصادر المختمفة، وعمى طبيعة أنشطتيا وخدماتيا

 التسييالت الالزمة لممستفيدين والباحثين 
البد من توفير قاعة مناسبة مضاءة مكيفة وذات مرافق صحية ويوجد بيا أجيزة فنية مثل     

 .الحواسيب وشبكات المعمومات وأجيزة التصوير السمعية والبصرية
 متطمبات مادية

حيث يوجد لكل مكتبة ميزانية خاصة بشراء ما يمزم من كتب وأجيزة حاسوب وتصوير     
 .وتخصيص جزء من ىذه الميزانية لمصيانة

 :استخدام تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية:2-8
    إن استخدام التقنيات المتطورة في معالجة المعمومات واسترجاعيا وتوزيعيا لن يحصل دون 

 .أن يؤثر في المكتبات وموظفييا ومستخدمييا
ن الوصول إلييا سيتم من      إن أغمب المصادر ستكون متوفرة آليا في شكل إلكتروني، وا 

خالل االتصال المباشر أو اإلنترنت دون مشقة إذ يكاد يتم استغناء عن اختصاصي المعمومات 
عمى األقل في الربط بين مصادر المعمومات ومستخدمييا فأصبح من الممكن إجراء بحث عن 
معمومات في أي مكان ميما كانت المسافة إذا توفر جياز الحاسوب، ولذلك قد كثر الجدل عن 

 .المكتبة والمكتبيين إذ كانت اإلنترنت بمثابة مكتبة عالمية تخدم اإلنسانية جمعاء
       ولم يبقى أمام المكتبة الجامعية خيار، سوى توظيف ىذه التكنولوجيات في خدماتيا 

والقيام بعممية األتمتة لمصالحيا واالرتباط بشبكة اإلنترنت ومحاولة إيجاد ليا مكانة في عالم 
  2.المعمومات من خالل موقعيا اإللكتروني داخل الشبكة العالمية

    وتفرض الحاجة عل المكتبات اليوم إلى توظيف التكنولوجيا في إدارة خدماتيا وأنشطتيا 
أكثر فأكثر حتى ال تبقى ىذه المؤسسات في بالدنا في حالة تسمل معرفي وتكنولوجي دائم وذلك 

                                                           
مكتبة : عمان. المكتبات الجامعية ودورىا في عصر المعمومات.   المدادحة، أحمد نافع، مطمق، حسن محمود1

 54. ، ص2012المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، 
أساسيات وأنواع الشبكات اإللكترونية وأمن ورقابة : شبكات اإلدارة اإللكترونية.   السالمي، عالء عبد الرزاق محمد2

  74. ، ص2005دار وائل، : عمان. الشبكات والتجارة اإللكترونية والعمل عن بعد
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 أدرك جوزيف ىنري حقيقة ىذا التحول وحذر من نتائج ىذا االنفجار 1851أنو في عام 
ما لم تترتب ىذه الكميات الضخمة بطريقة مالئمة وما لم تعد ليا الوسائل : "الوثائقي قائال

الالزمة لمتحقق من محتوياتيا، فسوف يضل الباحثون سبيميم بين أكداس اإلنتاج الفكري، 
كما أن تل المعمومات سوف يتداعى تحت وطأة وزنو، ذلك إن اإلضافات التي ستضاف إليو، 

 ".سوف تؤدي غمى اتساع القاعدة، دون زيادة في ارتفاع الصرح ومتانتو
 :اثر استخدام تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية: 2-8-1

مكانية تخزين المعمومات بسعة كبيرة واسترجاعيا بسرعة      في عيد تطور وسائل االتصال وا 
مذىمة كثر الجدل حول مستقبل المكتبة بالشكل الذي نعرفو حاليا ومصيرىا بوصفيا مؤسسة، 
وأصبحت تيددىا تكنولوجيا المعمومات، فتنبأ بعض المختصين بأن ىذه المكتبة ستختفي تماما 
من المجتمع اإللكتروني ألن الكمبيوتر سيصبح ىو المكان الرئيسي لمحصول عمى المعمومات، 

حيث يصبح الفرد في غنى المكتبة في شكميا . (VIRTUAL LIBRARY)وىذا ما سمي 
الحالي إذ يمكنو تعويضيا بجياز حاسب لموصول إلى أي مصدر معمومات وىكذا يستبدل 
 1.بالمكتبة بنوك معمومات وأقراص وذاكرات حواسيب يسيل الوصول إلييا بواسطة االتصال
    وحينئذ يحتاج المستفيد أن يذىب إلى مبنى المكتبة لمحصول عمى المعمومات بل إنيا 

 .ستصمو إلى البيت عن طريق جياز الكمبيوتر
    في حين يرفض مختصون آخرون فكرة اختفاء المكتبة من الوجود، فيرون أن المكتبة 

تستطيع أن تتكيف مع التطورات التي تحدث حوليا، وتستغميا لتحسين خدماتيا محميا ودوليا 
 2.بانضماميا إلى شبكات داخمية وخارجية لتبقى ىي المصدر الرئيسي لموصول إلى المعمومات

 أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى المكتبيين: 2-8-2
جراءات الفنية التقميدية ل واإل    إن إدخال تكنولوجيا المعمومات خاصة اإلنترنت قمل من األعما

وتحولت ميمة المكتبي تدريجيا من معالجة مصادر المعمومات إلى معالجة المعمومات، أي 
الحقائق وتقديميا إلى من ىو في حاجة إلييا، وبذلك أصبح المكتبي خبير معمومات، ويرى 

                                                           

دار : عمان. ظيورىا ومجاالت استخداميا: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المكتبات الحديثة.  بيجة، مكي1  
 113، ص 1997الفرقان، 

     2    184ص، . السابقالمرجع . بيجة، مكي
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بعض الخبراء أن المكتبة اإللكترونية ستزيد طمبا عمى أخصائي المعمومات ذوي خبرة ومعرفة 
 :عالية في القيام بالميمات التالية 

 .مستشار معمومات يوجو المستفيد إلى بنوك ومصادر أكثر استجابة لحاجياتو .1
 . تدريب المستفيد عمى استخدام المصادر اآللية اإللكترونية .2
 . تحميل المعمومات وتقديميا إلى المستفيد .3
 .القيام بإنشاء ممفات بحث وتقديميا لممستفيدين عند الطمب .4
 .إنشاء ممفات معمومات شخصية وتقديميا عند الحاجة .5
 .البحث عن مصادر غير معرفة لممستفيد وتقديم نتائج بحث .6
مساعدة المستفيد في استغالل قدرات اإلنترنت بمساعدتو عمى الفيم والتجول في فضاء  .7

 (.  SYBER SPACE NAVIGATUION)المعمومات 
      يتضح مما تقدم أن استخدام تكنولوجيا المعمومات في المكتبات الجامعية قد أصبح    

حاجة حيوية ممحة وضرورة أكيدة من حاجات وضرورات البحث العممي والخدمة المكتبية 
والمعموماتية الحديثة لمدارسين والباحثين وفي حديثنا عن استخدام تكنولوجيا المعمومات في  

الجامعات والمكتبات ال بد من التأكيد عمى مسألة في غاية األىمية، وىي أن تكنولوجيا 
أوعية المعمومات + البرمجيات + حواسيب ومكوناتيا )المعمومات ليست معادلة رياضية تساوي 

 1. (التقنيات المعموماتية الحديثة + اإللكترونية 
  :التحديات التي تواجو المكتبات الجامعية في ظل العصر الرقمي: 2-9

 :        تواجو المكتبات بشكل عام في العصر الرقمي جممة من التحديات منيا 

ثورة المعمومات التي تفرز كل يوم بل كل ساعة كميات ىائمة من المعمومات بحيث ال - 1
يمكن لي مكتبة في العالم أن تدعي لنفسيا االكتفاء الذاتي ميما بمغت إمكاناتيا المادية 

 .والبشرية

 .تنوع أشكال مصادر المعمومات التقميدية، والسمعية البصرية، واإللكترونية، وسواىا- 2
                                                           

الندوة العربية الثانية لإلتحاد العربي "واقع وآفاق استخدام المعمومات في جامعة دمشق ومكتباتيا .   عيون السود، نزار 1
  55. ، ص1997 نوفمبر، 4-1: القاىرة. لممكتبات والمعمومات
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 .توفر البدائل المنافسة ليا كاإلنترنت مثال- 3

 .ارتفاع تكاليف توفير مصادر المعمومات- 4

 .االنتشار الواسع لمدوريات اإللكترونية وصعوبة اختيار ما يتالءم مع احتياجات المستفيدين- 5

تاحة الوصول إلييا عبر اتفاقيات الترخيص وما في حكميا- 6  .ممكية مصادر المعمومات وا 

 أوما يسمى أيضا بالمكتبات اإللكترونية (Digital Library)إنشاء المكتبات الرقمية- 7
(Elctronic Library) أوالمكتبات االفتراضية (Virtual Library) وما يتصل بيا من معمجة ،

 .وتزويد وتوفير المعمومات وما إلييا

ذات األىمية البالغة في التعميم واالستخدام في نقل المعمومات  مواكبة الوسائط المتعددة- 8
، وىذه الوسائط (Multi Midia)حتى أصبح عصرنا الحاضر يسمى بعصر الوسائط المتعددة 

 1.أصبح ليا عمماؤىا، وخبراؤىا، ومكتبيوىا

األطروحات الجامعية اإللكترونية، وما يتصل بيا من تخزين واسترجاع وحقوق المؤلفين - 9
دخاليا في الشبكة ووضعيا بصورة مالئمة تحت التصرف   2.وا 

 

  

                                                           
دراسة ميدانية بكمية التكنولوجيا . استخدام مصادر المعمومات اإللكترونية من طرف األساتذة.  سحنون، سامي 1

   21. ، ص2010عمم المكتبات، : قسنطينة: ماستر. بمسيمة
   96 .، ص2003دار اليدى، : عين مميمة. المكتبات في مجتمع المعمومات.   عبد الطيف، صوفي 2
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 خالصة الفصل األول 

تتمتع المكتبات الجامعية بمكانة كبيرة في الوسط الجامعي حيث تعمل عمى تمبية أىداف     
ومتطمبات البحث العممي لمجامعة إضافة إلى أىدافيا العامة كمكتبة تضم مجموعة من األوعية 

المعموماتية الموجية إلى لممستفيدين، غير أنو البد ليذه المكتبات من العمل عمى مواكبة 
التطورات الحديثة وخاصة أن المكتبات التقميدية لم تعد تستطيع تمبية احتياجات المستفيدين 

بصورة عممية ممموسة، نظرا لكثرة األوعية المعموماتية وتنوعيا ولما تتميز بو المكتبات المواكبة 
لمتكنولوجيا العصرية من سرعة في األداء وبراعة في العمميات وكفاءة في تحقيق رضا 

 .مستفيدييا

    فمقد أصبحت الحتمية المعموماتية واقعا عالميا ال يمكن إغفالو، ولدت بدورىا ضرورة 
مراجعة الخطط العممية والتعميمية لمجابية تيار التقنيات المعموماتية الطاغية في ىذا المضمار 

بشكل يمكننا من مسايرة وتيرة التغيرات المتسارعة في الوقت الراىن، والوقوف أمام التدفق 
المعموماتي الذي سيجبرنا عمى التنازل عمى الخطط القومية والوطنية الخاصة في إدارة النظم 

 . الجامعية أمام  الزخم الذي تمتمكو التيارات اآلتية من دائرة عولمة العمم والمعرفة
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 :تمهيد

 تعتبر خدمات المعمومات من الوظائف الرئيسية في المكتبات الجامعية، فالتخطيط 
الجيد ليذه الوظائف من أىم األمور، فيي تسيل عممية االستفادة من أىم مصادر المعمومات 
لمطمبة والباحثين واألساتذة ولكي تقدم خدمة جيدة ومرضية ال بد أن يخطط ليا تخطيطا سميما 

 .وجيدا ال لفترة قصيرة بل يكون تخطيطا مستقبميا طويل األمد

لذا فإننا سنتطرق في ىذا الفصل إلى الحديث عن خدمات المعمومات من حيث المفيوم 
 :والمتطمبات، والعوامل المؤثرة في تقديم خدمات المعمومات، وىي بدورىا تنقسم إلى نوعين

االقتناء والتزويد، الفيرسة، التصنيف، التكشيف واالستخبلص، : خدمات فنية تتمثل في
خدمة اإلعارة والمراجع، خدمة اإلحاطة : وخدمات موجية لمجميور المستفيدين تتمثل في

 .الجارية، البث االنتقائي، التصوير والترجمة وتدريب المستفيدين

: ماهية خدمات المعمومات- 3

 : مفهوم الخدمة: 3-1

:  لغة- أ

يعرف قاموس قطر المحيط فعل خدم، يخدم، خدمة وجمعيا خدم وخدمات، فمعنى خدم     
القيام بشؤون : "الرجل رجبل آخر، أي مينو عمل لو، كما يعرف القاموس المحيط الخدمة بأنيا

بأنيا تقديم عمل أو مساعدة وأن : "بينما يعرفيا معجم الرائد، "شخص أو مؤسسة أو غير ذلك
 1".أي يكون تحت تصرفو يخدم شخص شخصا آخر

 

 

 
                                       

141.، ص1995، مكتبة لبنان ناشرون: بيروت .قاموس لغوي :قطر المحيط.  معمم، بطرس البستاني 1 
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 : إصطالحا- ب

عن تأصيميا المغوي، إذ أن كبل المعنيين "خدمة " لكممةاالصطبلحييبتعد التأصيل  ال
يصبان في قالب واحد من حيث التعبير عن المعنى القيام بشؤون اآلخرين ووضع الذات تحت 

 1.تصرفيم

أعمال غير ممموسة :  كما اختمفت وجيات النظر في تحديد مفيوم الخدمة، فتعرف بأنيا
أي عمل أو : أما كوتمر فيعرف الخدمة عمى أنيا، تشبع حاجات المستفيد عندما تقدم بكفاءة

أداء يمكن لطرف معين أن يقدمو آلخرين، ويكون أساسا غير ممموس، وال ينتج عنو تممك ألي 
 2.شيء وقد يرتبط أو ال يرتبط بمنتوج مادي

:تعريف المعمومات:  3-2  

تعرف عمى أنيا الحقائق واألفكار التي يتبادليا الناس في حياتيم العامة، ويكون ذلك 
التبادل عادة عبر وسائل االتصال المختمفة، وعبر مراكز ونظم المعمومات المختمفة في 

المجتمع، وىي مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة، بحيث تعطي 
معنى خاص وتركيبة متجانسة من األفكار والمفاىيم تمكن اإلنسان من االستفادة منيا في 

 3.الوصول إلى المعرفة واكتشافيا

                                       
 مج . دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي بمدينة قسنطينة: الخدمات اإللكترونية بالمكتبات الجامعية.   نذير، غانم1

 120.، ص2010قسنطينة، جامعة منتوري، :  أطروحة دكتورة في عمم المكتبات1    
المجمة العربية لؤلرشيف . الثوابت والمتغيرات: تسويق خدمات المعمومات.   محسن، صباح رحمة، الشيريمي، انعام2

 170. ، ص2001، 10. ع. والمعمومات
، 2002مؤسسة الوراق، ى: عمان.تكنولوجيا المعمومات وتطبيقيا.  قندليجي، عامر براىيم، السامرائي، امان فاضل3

 25.ص
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و لقد أوضح المختصين في عمم المكتبات والمعمومات أن المعمومات ىي نتيجة تجييز 
أو معالجة البيانات وىي عادة ما تأخذ شكل تقرير مركب من البيانات، وعميو تبرز أىمية 

 1.المعمومات في صنع المعرفة واتخاذ القرارات السميمة

أما حشمت قاسم فإنو يضع المعمومات في مرتبة وسط بين البيانات أو المعطيات 
والمعرفة فالبيانات عبارة عن حقائق متفرقة، وعندما تجتمع ىذه الحقائق وترتبط معا تصبح 
معمومات، وعندما تصبح المعمومات قادرة عمى التأثير في سموك الفرد والمجتمع تتحول إلى 

 2.معرفة

 :تعريف خدمات المعمومات:  3-3

ورد في أدبيات عمم المكتبات والمعمومات تعريفات متعددة وكثيرة لمخدمات بالمكتبات  
التسييبلت التي : " ومن أبرزىا، تعريف المعجم الموسوعي لعموم المكتبات والتوثيق والمعمومات
كافة التسييبلت :" تقدميا المكتبة الستخدام الكتب وبث المعمومات، كما تعرف كذلك عمى أنيا

التي تقدميا المكتبة لمقارئ كي يقوم بأفضل استخدام ألكبر قدر ممكن من تقنياتيا بأقل 
 3".التكاليف

مجموعة األعمال واألنشطة التي تقدميا المكتبة : " وبصياغة أخرى تعرف عمى أنيا
ممثمة في موظفييا، لتوفير الظروف المناسبة لممستفيد، حتى يصل إلى المعمومات بأفضل 

 4".الطرق وأيسرىا

                                       
        دراسة ميدانية بمكتبة : تقييم الموارد البشرية وأثره في تقديم خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية.  أحمد، إبراىيم1

 50. ، ص2006جامعة األمير عبد القادر، : قسنطينة. رسالة ماجيستر في عمم المكتبات. أحمد عروة    
  56. ، ص2014دار غيداء لمنشر والتوزيع، : عمان. نظم تطوير خدمات المكتبات الحديثة. كيبلني، عزت خيرت 2 
، 2002دار الصفاء لمنشر، : عمان. خدمات المستفيد من المكتبات ومراكز المعمومات.  النوايسة، غالمب عوض3

 25. ص
. ، ص1997دار الفكر لمنشر، : عمان. خدمات المعمومات وتنمية المقتنيات المكتبية.   سبلمة، عبد الحافظ محمد4

111 
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 كما تعتبر خدمات المعمومات المرآة الحقيقية التي تعكس نشاطات وأىداف وقدرات 
المكتبات الجامعية عمى إفادة المستفيدين، وىي المقياس الحقيقي لمدى نجاح المكتبات الجامعية 

أو فشميا، وتمثل خدمات المعمومات ىمزة وصل بين المستفيد من المعمومات من جية 
والمعمومات التي يمكن أن يستفيد من جية أخرى، وترتبط طبيعتيا بطبيعة نشاط المستفيدين، 

وأنماط احتياجاتيم لممعمومات أي أن كل خدمة تيدف إلى مساعدة المستفيد عمى تخطي عقبات 
 1.ما في نشاطو

 :أهمية خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية: 3-4

    إن تقدم تقنيات المعمومات وتطورىا، أدى إلى تغيير الحاجة إلى المعمومات وخدماتيا، فيذا 
التغيير طرأ عمى أشكال مصادر المعمومات مما أدى إلى تزايدىا بسرعة ىائمة سواء في األعداد 
اليائمة أو التخصصات الموضوعية الدقيقة وكل ىذا التغيير زاد من أىمية خدمات المعمومات، 

فميمة خدمة المعمومات تمبية احتياجات المستفيدين بالسرعة والسيولة الممكنة كما تتطمب 
تنظيما منيجيا لممعمومات وأن تنظيم المعمومات وتحميميا لمباحثين يحتاج كل الوسائل العممية 
والتقميدية الميكانيكية لزيادة السرعة في تنظيم الخدمات وتسييميا لمساعدتيم في حل المشاكل 

 .واتخاذ القرار

و لكي تكون الخدمة جيدة وفعالة البد من توفير كل ما يحتاجو المستفيدون فعمى المكتبات 
ومراكز المعمومات والتوثيق امتبلك كل الوثائق التي تكون أكثر أىمية من غيرىا بالنسبة 
 2.لممستفيد وتنظيميا وتخزينيا وحصرىا لتوزيعيا بواسطة أنواع الخدمات المعمومات المختمفة

                                       
26. ص. نفس المرجع.   النوايسة، غالمب عوض 1 

دار زىران لمنشر : عمان. مراكز المعمومات والتوثيق ونظم معموماتيا.   عبود، رحيم، فرح الصوصاع، أحبلم 2
  83، 82. ، ص2007والتوزيع، 
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    فنجاح الخدمة يتوقف عمى مدى تفيم احتياجات المستفيدين والعناية بيم واالستفادة من 

التقنية لخدمتيم وتوفير الموارد واإلمكانيات المطموبة باإلضافة إلى التخطيط والتنفيذ الجيد 

 1.لئلدارة في ىذا المجال

 :متطمبات خدمات المعمومات: 3-5

حتى تتحقق خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية عمى الوجو األكمل ال بد من  
  :توفر مقومات أساسية تتمثل فيما يمي

 :مصادر المعمومات: 3-5-1

تعتبر مصادر المعمومات التي تقتنييا المكتبات الجامعية ىي الركيزة األساسية لجوانب  
الخدمة المكتبية ويتحدد نجاحيا أو قصورىا بمدى قوة مصادر المعمومات المتوفرة فييا، وكمما 
كانت مصادر المعمومات شاممة لفروع المعرفة البشرية ومتنوعة المستويات ومطابقة لممعايير 

الكمية والنوعية المتعارف عمييا كانت المكتبة في وضع يمكنيا من تمبية وتحقيق األىداف التي 
 .تسعى إلييا واالستفادة الفعالة الحتياجات المستفيدين من خدماتيا

و مصادر المعمومات ىي كل ما تقتنيو المكتبة الجامعية وتجمعو من مواد مكتبية سواء  
كانت مطبوعة أو غير مطبوعة، وتعمل عمى تنظيميا بأحسن الطرق ليتم من خبلليا تقديم 
معمومات معينة يحتاجيا المستفيد، وىناك عدة أشكال لمصادر المعمومات يمكن تمخيصيا 

 :كاآلتي

 :مصادر المعمومات المطبوعة- أ
ىي أساس خدمة المعمومات المكتبية في المكتبات الجامعية وغيرىا، وىي العمود الفقري  

 :ليا، يشتمل ىذا النوع من مصادر المعمومات عمى ما يمي
                                       

. ، ص1994المكتبة األكاديمية، : القاىرة. االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات.   خميفة، شعبان عبد العزيز 1
105  
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 الكتب بكافة أنوعيا؛ 
 وثائق المؤتمرات؛ 
 التقارير العممية؛ 
 الرسائل الجامعية؛ 
 تقارير البحوث؛ 
 النشرات. 
 :مصادر المعمومات غير المطبوعة- ب

ىي أوعية المعمومات الحديثة التي تقوم عمى تسجيل الصوت أو الصورة المتحركة أو  
الشريط والقرص : الثابتة أو الصوت والصورة معا، وتظير في أشكال متنوعة أشيرىا

واألسطوانة، وتستخدم في أغراض البحث ومجاالت الترفيو، وتتنوع مصادر المعمومات غير 
 :المطبوعة كاآلتي

 المواد البصرية؛ 
 المواد السمعية؛ 
 1.المواد السمعية البصرية 
 :مصادر المعمومات اإللكترونية- ج

يعتمد ىذا النوع عمى الحفظ واالسترجاع اآللي لممعمومات، واالتصال بشبكات  
المعمومات عبر استخدام الخط المباشر، األمر الذي يسمح لممكتبة بالوصول إلى بنوك 

المعالجة اآللية : المعمومات الخارجية، وقواعد البيانات الدولية، مع إرساء خدمات جديدة مثل
لممعمومات، البث االنتقائي لممعمومات، مما أبرز  مفيوم المكتبة اإللكترونية الذي يقوم أساسا 

                                       
26. ص.  مرجع سابق.   النوايسة، غالمب عوض 1 
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عمى النشر اإللكتروني، المؤتمرات اإللكترونية، البريد اإللكتروني واإلعداد اآللي لممكانز 
 1. وغيرىا

 :الموارد البشرية:3-5-2

 يعتمد نجاح المكتبة في تقديميا لخدمات المعمومات اعتمادا أساسيا عمى مستوى ونوعية 
التعاون في المكتبة ومدى فيم الموارد البشرية ووعييم بطبيعة العمل المكتبي، فالموارد البشرية 

لممكتبات الجامعية تشكل األساس في نجاح الخدمات المكتبية وتطورىا لتحقيق المكتبات 
ألىدافيا، ويمكن القول أن الموارد البشرية لممكتبات الجامعية ىم أشخاص أتموا دراسة أكاديمية 
وتأىيبل في دراسة المعمومات كي يتمكنوا من مزاولة مينة الخدمة المعموماتية والعمل في إحدى 
مؤسسات المعمومات، وال بد من اإلشارة إلى أن حجم وطبيعة الموارد البشرية العاممة في المكتبة 

 :تتأثر بعدة عوامل أىميا

 حجم المجتمع التي تخدمو المكتبة؛_ 

عداد المستفيدين من خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة؛_   نوعية وا 

 طبيعة وحجم المجموعات المكتبية ومقدار النمو السنوي ليا؛_ 

كالمحاضرات والندوات والدوريات : البرامج والنشاطات األخرى التي تقدميا المكتبة_ 
 .الخ... التدريبية

 وتبعا لمعوامل المذكورة  يمكن تقسيم الموارد البشرية العاممة في المكتبات الجامعية إلى 
 :ثبلثة فئات وىي

 الموارد البشرية الفنية: 

                                       
عالم الكتب الحديث، : دار الكتاب العالمي: عمان. المكتبات والمعمومات والبحث العممي.   عميان، ربحي مصطفى1

 79. ، ص2006
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... كالفيرسة والقيام باالقتناء وتوجيو القراء: ىم الذين يمارسون األعمال الفنية داخل المكتبة
 .الخ

 الموارد البشرية اإلدارية: 
 .تتركز طبيعة أعماليم ووظائفيم عمى تنظيم إدارة المكتبة والتخطيط ليا

 الموارد البشرية غير الفنية: 
عارة الكتب واسترجاعيا وتنظيميا عمى الرفوف وغيرىا  ىم الذين يمارسون األعمال الكتابية، وا 

 .من األعمال

إضافة إلى األصناف الثبلثة ىناك صنف آخر متمثل في المتخصصون الموضوعيين 
 .ومبرمجو الحواسيب ومصممو النظم

ومن ىنا نجد أن الموارد البشرية توفر إسياما كبيرا في تقديم أفضل الخدمات إلى 

الجميور، إذ ال يمكن لممكتبة الجامعية أن تقدم خدمات معمومات دون ىذا المورد البشري، 

والذي ينبغي أن يكون مؤىبل مكتبيا أو إداريا، ويجب أن يكون قادرا عمى التعامل واالتصال 

 1.الفعال مع القراء وأن يمتمك ثقافة عالية

 :التسهيالت المكتبية الالزمة:3-5-3

 يجب عمى المكتبات الجامعية أن تقدم كافة التسييبلت لممستفيدين والباحثين وأن توفر 
ليم كافة المتطمبات التكنولوجية، حتى يتسنى ليم االستفادة من خدمات المعمومات عمى الوجو 

 :األكمل، وذلك يكون بتوفير ما يمي

 القاعات المناسبة المييأة لمقراءة والمطالعة؛ 
 أماكن خاصة بالباحثين في قاعات المراجع والدوريات؛ 

                                       
79. ص. مرجع سابق.   سبلمة، عبد الحافظ محمد 1 
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 األجيزة الخاصة بالمواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيممية؛ 
 أجيزة الحاسوب وبرمجياتيا الخاصة بالمكتبات؛ 
 قواعد البيانات الببميوغرافية؛ 
 اإلرشادات والتعميمات الخاصة باستخدام أجيزة الحاسوب في المكتبات؛ 
 توفير األدلة والنشرات التي تعرف باستخدام المكتبة ومصادرىا المختمفة؛ 
 توفير وسائل االتصال المختمفة كالياتف والفاكس؛ 
 اإلضاءة والتيوية المناسبين في أماكن البحث واالستراحة الخاصة بالباحثين والدارسين؛ 
 الربط بشبكة اإلنترنت؛ 
 أجيزة االستنساخ والتسجيل. 

 :المتطمبات المالية: 3-5-4

 تحتاج المكتبات الجامعية إلى متطمبات مالية كثيرة ومتعددة، تتمثل في النفقات التالية 
 :وذلك حسب القانون المسير لممكتبة

 نفقات لشراء مصادر المعمومات المختمفة؛ 
 نفقات مالية توفير مختمف أنواع األجيزة التي تستخدم داخل المكتبة؛ 
 نفقات مالية توفير برمجيات حديثة خاصة بالمكتبات؛ 
 1.نفقات لصيانة األجيزة والمواد المختمفة والمساحات التي تحتوييا 

 
 
 
 

 
 

                                       
30. ص. مرجع سابق. عوض.   النوايسة، غالمب 1 
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:العوامل المؤثرة في تقديم خدمات المعمومات: 3-6  

نجمميا في ما  تختمف الخدمات المكتبية من مكتبة إلى أخرى تبعا لتأثرىا بجممة من العوامل
:يمي  

 :المستفيدين: 3-6-1

إن اختبلف مجتمع المستفيدين من خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية من غيرىا من 
المستوى التعميمي، الثقافي، متوسط األعمار، مما يجعل المعمومات : المكتبات األخرى من حيث

 .التي توفرىا المكتبة الجامعية تشبع رغبات المستفيدين

 :حجم المكتبة: 3-6-2

والخدمات   حجم المكتبة من ناحية البناء والمساحة والمجموعات المكتبية والعمميات
المتوفرة، وعدد المستفيدين من الخدمات، يعد عنصرا ميما في تحديد خدمات المعمومات التي 

 .تقدميا المكتبة الجامعية فكمما كان حجم المكتبة كبيرا دعت الحاجة إلى تقديم خدمات أكبر

 :أهداف المكتبة: 3-6-3

لممكتبة الجامعية أىداف محددة، وال يمكن تحقيقيا إال من خبلل العمميات والنشاطات والبرامج 
التي يتم أداؤىا والمتمثمة في خدمات المعمومات التي تقدميا لممستفيدين سعيا لتحقيق تمك 

 .األىداف

 :ميزانية المكتبة: 3-6-4

تعتبر الميزانية عامبل أساسيا لنجاح الخدمة، فكمما كانت الميزانية كافية ومناسبة، كمما  
 .كانت القدرة عمى توفير خدمات معمومات كافية ومتعددة ومتطورة
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 :العاممون في المكتبة: 3-6-5

 من حيث مؤىبلتيم وثقافتيم وعددىم فكمما كان عدد العاممين في المكتبة كبيرا إلى حد 
ما ويتمتعون بمؤىبلت عالية، ولدييم رغبة في العمل كمما دعت الحاجة لتقديم خدمات 

 1.معمومات أكثر ومتقدمة

 أنواع خدمات المكتبات والمعمومات: 3-7

يقسم معظم المتخصصين في عمم المكتبات والمعمومات خدمات المكتبات والمعمومات إلى      
خدمة , االقتناء, خدمات غير مباشرة تتمثل في الخدمات الفنية التي تضم خدمات التزويد

التصنيف و التكشيف واالستخبلص وخدمات مباشرة موجية لمقراء والمتمثمة في , الفيرسة
 .خدمات اإلعارة والخدمات المرجعية والخدمات اإلعبلمية وغيرىا

 الخدمات المكتبية غير المباشرة: 3-7-1

   يقصد بيا الخدمات الفنية وكل ما يتعمق باإلجراءات والعمميات الفنية التي يقوم بيا   
المكتبيين ويستفيد الرواد من نتائجيا النيائية وتعتبر كتمييد لمخدمات المباشرة وتشمل الخدمات 

 .الفنية االختيار والتزويد والفيرسة والتصنيف باإلضافة إلى صيانة مصادر المعمومات

تتضمن ىذه الخدمات سمسمة واسعة من العمميات واإلجراءات الفنية وليذا : التزويد3-7-1-1
ذلك ألن نجاحيا في تقديم خدماتيا , تعتبر من أىم الخدمات الفنية لممكتبات ومراكز المعمومات

المختمفة يتوقف بالدرجة األولى عمى مدى نجاحيا في تقديم خدمات التزويد كذلك لكون 
  2.نشاطات المكتبة والخدمات الوثائقية تدور بوضوح حول مجموعاتيا

 

                                       
30. ص. نفس المرجع.   النوايسة، غالمب عوض 1  

، 2001دار الفكر، : عمان. مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات.  عميان، ربحي مصطفى، النجداوي، أمين 2 
  204.ص
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 :أما ىذه السمسمة من العمميات فتشمل
 .دراسة مجتمع المستفيدين من حيث خصائصيم وحاجاتيم لممعمومات- 
 .بناء سياسة مناسبة لمتزويد بناءا عمى نتائج الدراسة- 
 .القيام بعمميتي تقييم المواد والمصادر المطموبة بطرق مختمفة ثم اختيار المناسب منيا- 
جراء عممية التعشيب واالستبعاد البلزمة ليا-   1.تجميد ىذه المصادر وصيانتيا وا 
   يجب أن تحدد المكتبة أو مركز المعمومات سياسة واضحة ومكتوبة لبلختيار تمكنيا من   

توفير مصادر المعمومات المناسبة لمقراء والباحثين خاصة بعد انتشار ىذا الكم اليائل من 
اإلنتاج الفكري بمختمف اإلشكال والمغات ويجب أن تكون سياسة االقتناء قائمة عمى مساىمة 

الجميور لتكون أكثر فعالية وأن تكون المصادر الوثائقية المقتناة مرتبطة باحتياجات 
 2.مستعممييا

    ويمكن اختيار مصادر المعمومات مباشرة عن طريق فحصيا وتقييميا بطريقة مباشرة عندما 
 .تقدم من المؤلف أو عن طريق معارض الكتب أو من كتالوجات الناشرين، ببميوغرافيات

    وعندما تصل المواد والمصادر المطموبة إلى قسم التزويد يتم تدقيقيا ومتابعة أمورىا المالية 
وتسجيميا في السجبلت الخاصة بالقسم وتجميدىا إذا لزم األمر ثم تحوليا بذلك إلى قسم الفيرسة 

 .والتصنيف

 تعرف ألنيا عممية اإلعداد الفني لمصادر المعمومات من : "خدمة الفهرسة: 3-7-1-2
كتب ودوريات بيدف أن تكون ىذه األوعية أو المصادر في متناول المستفيدين من المكتبة 

 3"بأيسر الطرق وبأقل وقت وجيد ممكنين
 :تحتل الفيرسة أىمية كبيرة بحيث أنيا

                                       
1  gasseyre , jean pierre ; gaillard,catherine . Les bibliothèques universitaires : que sais-
je ? Paris : presse universitaires de France, 1992, p. 40   
2   calange, Bertrand. Les politiques d'acquisition. Paris : cercle de la libraire, 1994, p.  9  

. ، ص2000دار صفاء، : عمان. التزويد: تنمية المجموعات المكتبية.  عميان، ربحي مصطفى ، أبو عجيمة، يسرى3
127  
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 أداة لمضبط الببميوغرافي. 
 أداة السترجاع المعمومات. 
 أداة لتقييم المجموعات وفقا لموضوعاتيا. 
 تعتبر كقائمة حصرية لتسجيل المواد في المكتبة. 

 1.محاولة السيطرة عمى المعرفة البشرية وتقديميا موصوفة ومنظمة لمدارسين
 :وتنقسم الفيرسة بشكل عام إلى نوعين رئيسيين ىما: أنواع الفهرسة

 وىي تيتم بوصف الشكل المادي ألوعية ومصادر المعمومات عن :الفهرسة الوصفية
التي .... اسم المؤلف، عنوان الوعاء ومكان نشره: طريق مجموعة من البيانات مثل

 .تعطي لممستفيد صورة مصغرة وواضحة تتيح التعرف عمى المصدر قبل االطبلع عميو
 وىي التي تيتم بوصف المحتوى الموضوعي لمصادر :الفهرسة الموضوعية 

 2.المعمومات، وتمثيمو برؤوس الموضوعات، وأرقام التصنيف
 يتجسد التصنيف في المكتبة من خبلل تنظيم محتويات المكتبة :التصنيف: 3-7-1-3

وترتيبيا بحيث تجمع الكتب ذوات الموضوعات المتشابية في مكان واحد، والفصل بين ىذه 
 .الكتب حسب درجة اختبلفيا طبقا لقواعد ونظم معينة

فالتصنيف ىو جمع وترتيب األشياء المتشابية في أقسام تبعا لمصفات المتشابية، وتصنيف 
الكتب ىو تمييزىا بعضيا عن بعض بحسب موضوعاتيا وذلك وفق منيج تصنيف معين، حيث 
ترتب الكتب وفق ىذا المنيج عمى الرفوف لتسييل الحصول عمييا عند الطمب ومعرفة أماكنيا 

 3.في أسرع وقت وبأقل جيد
 :يؤدي التصنيف عدة وظائف في المكتبة أىميا ما يمي: وظائف التصنيف

 تنظيم مصادر المكتبة بقصد االستفادة منيا. 

                                       
203. المرجع نفسو. عميان، ربحي مصطفى  1  

15. ، ص2006دار أسامة، : عممن. عمم الفيرسة والتوثيق.  السعيد، شاكر 2  
. ، ص2009دار الفكر العربي، : القاىرة. تصنيف الكتب في المكتبات المدرسية والمكتبات العامة. مصطفى، فييم3  

13     
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 مساعدة الباحثين عن المعمومات في الوصول ما يحتاجونو من مصادر بسيولة. 
 يعمل عمى تجميع المعمومات الخاصة بالموضوع الواحد في مكان واحد. 
 تسييل عممية جرد مصادر ومقتنيات المكتبة. 
 1.المساىمة في تسيير الخدمات واألنشطة المكتبية المختمفة 

 
عممية تكوين المداخل في الكشاف أو "  تعرف عممية التكشيف بأنيا:التكشيف: 3-7-1-4

 يعرف الكشاف 2"إعداد المداخل التي تقود إلى الوصول غمى المعمومات المطموبة في مصادرىا
دليل منيجي  منظم لممواد واألفكار والحقائق والمعمومات واألسماء  التي تشمل عمييا " بأنو 

الكتب لمدوريات والصحف وغيرىا من المصادر وتكون ىذه األفكار والمعمومات ممثمة بواسطة 
مداخل رئيسية وأخرى فرعية مرتبة وفق نظام معين كالترتيب اليجائي أو الموضوعي أو 

 3"المصنف وذلك لتسييل عممية استرجاع المعمومات المطموبة بأقل وقت ممكن
لمدوريات أو لغيرىا من المواد عدة مراحل أو   تتضمن عممية التكشيف سواء لمكتب أو

 :خطوات تتمخص في النقاط التالية
 .التذكير بأىداف العممية عند الضرورة: أوال
 .التعرف عمى الوثيقة أو المادة أو المصدر المراد تكشيفو: ثانيا
 .تحديد الموضوع الرئيسي لموثيقة أو المادة: ثالثا
التعرف عمى عناصر المحتوى الواجب وصفيا واستخراج المفردات أو الواصفات أو : رابعا

 .رؤوس الموضوعات المناسبة
 . التأكد من صيغة المفردات التي تم اختيارىا بالموضوعات:خامسا

                                       
دور التصنيف في المكتبات ومراكز المعمومات بين الوظائف التقميدية ونظم . أبو النور، عبد الوىاب عبد السبلم   1

  25. ، ص2006عالم المكتبات، : القاىرة. المبينة عمى الحاسب المعمومات
جدارا لمكتاب : عمان. التكشيف واالستخبلص واالنترنت في المكتبات ومراكز المعمومات.  العناسوة، محمد عمي 2 

  61. ، ص2009 العالمي،
دار الكتاب الحديث، : ]م.د[. خدمات المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات. عبد المعطي، ياسر يوسف 3

 111. ، ص2005
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 . تحويل أو تبديل مفردات المغة الطبيعة إلى مفردات مناسبة:سادسا
 .إضافة رمز لكل مفردة أو واصفة يدل عمى مكان وجودىا بالوثيقة: سابعا
نشاء نمط من العبلقات  بينيا:ثامنا  . تجميع المداخل وا 
 1.تقرير الشكل المادي لمكاشف بعد اكتمال إعداده: أخيرا

 : يمكن التمييز بينيا عمى أصناف التصنيف التالية:أشكال الكشافات
 : وىذه تتخذ األشكال التالية:الكشافات التقميدية ~

 ويكون مطبوع عمى شكل كتاب أو ممحق بالدورية:الشكل المطبوع . 
 ويكون عمى شكل بطاقات:الشكل البطاقي . 

 : تتخذ األشكال التالية:الكشافات الغير تقميدية ~
  وخاصة مخرجات الحاسوب (ميكروفيمم ومكر وفيش)شكل مصغرات. 
  عمى شريط ممغنط أو قرص ممغنط حيث يكون جزءا من نظام المعمومات ومن ثم

 يمكن االستفادة منيا عند عرضيا عمى الشاشة ـ
   الكشافات المخزنة عمى األقراصCD ROMـ 
 2. الكشافات المتاحة عمى شبكة االنترنت 

ىو احد العمميات التقنية المتقدمة التي تقوم بيا مراكز المعمومات  :االستخالص: 3-7-1-5
، وقد  ظيرت الحاجة نتيجة لتزويد المنشورات ف المجاالت الموضوعية ،المتخصصة ، حيث 

يواجو الباحثون مشكمة اختيار المواد ذات صمة باىتماماتيم من ىذا الفيض اليائل من 
المطبوعات والتي قد يجد الباحثون أنفسيم بعد االطبلع عمى بعضيا أنيا غير ذات فائدة ليم 

 . فيضيع وقتيم وجيدىم سدى
 ىو ممخص إلحدى الوثائق ، أو ىو تمثيل موجز ومكثف وشامل :مفهوم المستخمص

لمحتويات وثيقة ما مصحوب بوصف ببميوغرافي يكفل تيسير الوصول إلى الوثيقة ، وبذلك 

                                       
90. ص. المرجع السابق. العناسوة، محمد عمي   1  

86. ص . مرجع سابق. سبلمة، عبد الحافظ محمد  2  
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يمكن أن يوصف عمل المستخمصات بأنو  الفن الذي يساعد عمى استخبلص اكبر قدر ممكن 
 1من المعمومات المطموبة من وثيقة ما ، والتعبير عنيا بأقل عدد ممكن من الكممات 

 تطورت خدمة االستخبلص مع التطورات الحديثة التي حدثت ف :االستخالص االلكتروني
مجال المعمومات من جية أخرى ، فمقد ساعد الحاسب في عممية إعداد المستخمصات اآللية، 

أي أصبح من الممكن الحصول عمييا في شكل قابل لمقراءة بواسطة الحاسب والبد من ذكر احد 
األساليب التي يمكن من خبللو الحصول عمى المستخمصات باستخدام الحاسوب وىذه الخطوات 

 :كما يمي 
  يجب أن يكون النص األصمي  مدخبل  في الحاسوب. 
  يقوم الحاسوب من خبلل التعميمات بإحصاء الكممات والجمل التي تتكرر باستمرار 
 استبعاد الكممات الغير الدالة مثل حروف الجر والعطف ، األفعال المساعدة. 
 تحديد الجمل الدالة والعبارات التي ليا دالالت موضوعية وترتيبيا ىجائيا. 
  2.إجراء التعديبلت البلزمة والمناسبة عمي المستخمص ليظير بالشكل المطموب 

 تتضمن إجراءات  الصيانة أماكن مناسبة لتخزين مصادر  :صيانة المجموعات: 3-7-1-6
المعمومات بمختمف أنواعيا وأشكاليا ، أي أن تكون ىذه األماكن جيدة التيوية ومحصنة ضد 
الرطوبة أو الحرارة الشديدة وأشعة الشمس المباشرة واألتربة  والحشرات  و الفطريات والقوارض 

 أو بالنسبة درجة الحرارة فبلبد من %60 او%50فيجب أن تكون درجة الرطوبة المثمى ....  
 3. درجة مئوية 18 و16االحتفاظ بدرجة الحرارة المخازن مابين 

من الضروري أن تتم عممية التجميد وفقا لمواصفات مقننة : التجميد والترميم: 3-7-1-7
 :تعتمد عمى اإلجابة عمى بعض األسئمة نذكر منيا

 إلى أي مدى سوف يستخدم مصدر المعمومات المطموب تجميده؟ 
                                       

180. المرجع السابق ، ص. العناسوة ، محمد عمي     1  
مصادر المعمومات ف المكتبات ومراكز المعمومات مع  إشارة  خاصة إلى الكتب . النوايسة ، غالب عوض   2

  382. ، ص2003دار الصفاء ، : عمان . المرجعية 
: قياس جودة خدمات مكتبة الدكتور أحمد عروة بجامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسبلمية. السعيد ، بوعافية3     

    86. ، ص2006قسنطينة، : عمم المكتبات : ماجستير. اإلدراكات والتوقعات ستطبيق مقيا
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 من ىم الذين يستخدمونو، الطبلب، األساتذة، أم االثنين معا؟ 
 إلى أي حد يمكن اقتناء بديل لمكتاب إذا فقد أو تمف؟ 
 ما مدى حاجة مصدر المعمومات إلى الترميم قبل تجميده؟ 

    وتتم ىذه العممية في ورشة خاصة لذلك مزودة باألخصائيين في التجميد او في مطبعة 
الجامعة أو في إحدى مؤسسات التجميد التجارية، وذلك مع مراعاة أصناف وأنواع مواد التجميد 
من شروط اختيار وقت التجميد وأن ال تتعارض مع فترات االستخدام وأن تخصص ليذه العممية 

 1.ميزانية خاصة وكافية
ىي مجموعة الخدمات التي تقوم : (المباشرة)خدمات المعمومات الموجهة لممستفيدين: 3-8

 .المكتبة الجامعية بتقديميا لموصول إلى المصادر الموجودة بالمكتبة بأسرع وقت وأقل جيد
تعتبر خدمة اإلعارة العصب المركزي ألي مكتبة عمة اعتبارىا أنيا مجموعة من " : اإلعارة

الخدمات واإلجراءات يمكن لممكتبة من خبللو إتاحة الفرصة لممستفيد الستخدام مصادرىا خارج 
عادتيا في الوقت  المبنى أو داخمو وفقا لضوابط معينة تكفل المحافظة عمى تمك المصادر وا 

 2"المحدد
 :أنواع اإلعارة: 3-8-1
 وتسمح لمقارئ باالستفادة من المجموعات المكتبية مباشرة بحيث تخصص :اإلعارة الداخمية- أ

ليا قاعات داخل المكتبة حتى تعطي لروادىا فرصة استفادة منيا وتمبية احتياجاتيا الدراسي أو 
البحثية، ويطبق ىذا النوع من اإلعارة عمى المواد المكتبة النادرة مثل المخطوطات والمواد 
المكتبية ذات القيمة التاريخية مثل المصورات  والوثائق والمطبوعات الرسمية التي ال يمكن 
الحصول عمييا مرة أخرى، أو التي يوجد منيا نسخة واحدة فقط، وتكمن أىمية ىذا النوع من 

 .اإلعارة في ضمان االستفادة القصوى من تمك المواد 

                                       
قسنطينة، : عمم المكتبات: ماجيستير. استراتيجية تسويق خدمات المعمومات بالمكتبة الجامعية.  لعبادلة، سيام1  

    95. ، ص2006: لجامعة منتوري قسنطينة        ةالمكتبة المركزي
، 1994مكتبة الممك فيد الوطنية، : خدمات الغعارة في المكتبة الحديثة، الرياض.  الحزيمي، سعود بن عبد اهلل 2
   15.ص



 الفصل الثاني                                      خدمات المعلومات في المكتبات الجامعية

 

 

 
68 

 ويقصد بيا إتاحة فرصة لممستخدمين باستخدام المواد المكتبية مبنى :اإلعارة الخارجية- ب
رجاعيا في الوقت التي تحدده  المكتبة وفقا لقوانين معينة بغية المحافظة عمى تمك المواد، وا 

المكتبة أي الفترة التي يحتفظ فييا القارئ بالماد المكتبية وغالبا ما تحدد مدة اإلعارة بأسبوعين 
 1.ليستفيد من إعارتيا اكبر عدد ممكن القراء

 :  الخدمة الببميوغرافية: 3-8-2
ىي الكتابة عن الكتب وىي عمم وصف اإلنتاج الفكري والتعريف بو :" مفهوم الببميوغرافية

 2".ضمن حدود وقواعد معينة
ىي فن جمع المعمومات عن كل وسائل المعرفة وتقديميا :" مفهوم الخدمة الببميوغرافية

   3" لآلخرين وتسجيميا في قوائم التعريف بيا ضمن مجال معين وبطريقة مقننة
 :تكمن أىميتيا في النقاط اآلتية: أهمية الخدمة الببميوغرافية

تفيد في البحث عن المعمومات حول مصدر معين أو التحقق من المعمومات المتعمقة  -
 .الخ... اسم المؤلف، عنوان : بمصدر معين مثل

 .تساعد في اختيار وتنمية المجموعات كما أنيا تتضمن أسعار بنسبة لمببميوغرافية التجارية -
 .معرفة ما نشر في موضوع معين -
 .تفيد ىذه الخدمة بإجابة عن األسئمة المرجعية من خبلل قوائم الكتب -
 .توثيق اإلنتاج الفكري وحصره في موضوع معين -
 .التعريف باالتجاىات الحديثة في التأليف والمفاضمة بين الموضوعات -
 تساىم الببميوغرافية الوطنية والعالمية عمى مستوى أكبر في تسييل الوصول إلى الجديد كل  -

 4.ميادين المعرفة وتبادلو بين الدول

                                       
. ، ص1991دار الفكر العربي ،: القاىرة . المكتبات وأثرىا الثقافي واالجتماعي  والتعميمي .  سعيد ، احمد حسن  1
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 231. ص. المرجع السابق.   عميان، ربحي مصطفى، النجداوي، أمين2
 32. ص.  المرجع نفسو3

70. ، ص2008دار دجمة، : عمان.  Winisis  خدمات المعمومات المحوسبة وفق نظام.  خضير، مؤيد يحي 4   
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ىي اإلجابة عمى كافة االستفسارات واألسئمة المرجعية التي " : الخدمة المرجعية: 3-8-3
يتمقاىا قسم المراجع من المستفيدين والباحثين، وال تقتصر ىذه الخدمة ىذا فقط، بل تتعداىا 

لتشمل الميام والوظائف والخطوات البلزمة، التي تتطمبيا عممية اإلجابة عمى أسئمة المراجعين 
وعموما ىذه الخدمة، تعتمد عمى مختمف مصادر المعمومات التي توجد بالمكتبة، لكنيا تقوم 

أساسا عمى مجموعة المراجع التي تتمثل في الموسوعات، المعاجم القواميس، الكشافات، 
 1 .الخ... األدلة

ىي خدمات عن بعد، قصد عدم إلزام الباحثين : خدمات المراجع اإللكترونية: 3-8-4
بالحضور إلى المكتبة لطرح أسئمتيم، وىنا يتم استخدام البريد اإللكتروني، وبرامج الحاسوب، أو 
الدليل عمى الشاشة المساعدة في طرح األسئمة وتحصيل اإلجابات، يعد البريد اإللكتروني وسيمة 

 2.عصرية ىامة، جيدة وسريعة
 :الخدمات اإلعالمية: 3-8-5

ىي مجموعة األساليب واألنشطة والبرامج التي تقوم بيا المكتبات ومراكز : " مفهومها
 3". المعمومات الجتذاب القراء والتعريف بسياسة المكتبة وبرامجيا وأنشطتيا المختمفة

 :أهمية الخدمات اإلعالمية
 :تنبع أىميتيا في المكتبات الجامعية لتحقيق األىداف التالية

 .جدب أكبر عدد من المستفيدين من خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة -
 .التعريف بالمكتبة وسياستيا وبرامجيا وخدماتيا وأنشطتيا -
خمق التعاون بين المكتبة و مكتبات أخرى اكسب مجتمع إضافي إلى مجتمعيا األصمي  -

 4.باإلضافة وتطوير في خدماتيا
 

                                       
  1  127. ص. المرجع السابق.المالكي، مجبل الزم مسمم  

 ،2004دار اليدى، : عين مميمة. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية.  صوفي، عبد المطيف2
 . 72- 69. ص

 108. ص. المرجع السابق.  النواسية، غالب عوض3
 108. ص. المرجع نفسو  4
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 : اإلحاطة الجارية: 3-8-6
عمميات استعراض الوثائق والمصادر المختمفة : " تعرف خدمات اإلحاطة الجارية بأنيا

المتوافرة حديثا في المكتبات ومراكز المعمومات واختيار تمك التي تكون وثيقة الصمة 
عبلميم بتوافرىا  باحتياجات باحث أو مستفيد أو مجموعة من المستفيدين، وتسجيميا وا 

 1." وبشكل دائم ومستمر وبالطرق المناسبة

 : البث االنتقائي لممعمومات: 3-8-7
البث االنتقائي لممعمومات ىو : " ورد في المعجم الموسوعي لعموم المكتبات التعريف التالي

خدمة مستمرة لبث المراجع والوثائق والمستخمصات والبيانات التي يجرى اختيارىا وفقا 
 2". التجاىات واىتمامات المستفيدين

ويمكن القول بشكل عام بأن البث االنتقائي لممعمومات عبارة عن خدمة معمومات تقدميا 
مراكز المعمومات والمكتبات المتخصصة والمكتبات البحثية بيدف إعبلم المستفيد بالمواد 
التي وصمت المكتبة حديثا حسب مجاالت اىتمامو، وتكون ىذه الخدمة موجية إلى خدمة 

 .الفرد أو المستفيد مباشرة، والبث االنتقائي لممعمومات شكل من أشكال اإلحاطة الجارية
 :أهداف خدمة البث االنتقائي لممعمومات

 .توفير الوقت والجيد لممستفيد بحثا عن ما ىو جديد من معمومات في مجاالت تخصصو -
 .التعرف عمى تواجد مصادر المعمومات التي لم تعرف من قبل -
 .المساعدة في تحسين وتطوير وبناء وتنمية المجموعات المكتبية -

 :ويمكن أن تحقق ىذه الخدمة ىدفين رئيسين ىما
 .توفير خدمة اإلحاطة الجارية -
 3. توفير وقت المستفيد باستبعاد المصادر والمعمومات التي ال تناسب اىتماماتو -

                                       
 44. ص. المرجع السابق.  سبلمة، عبد الحافظ محمد1
 .77. ص. المرجع السابق.   خضير، مؤيد يحي2
دار : القاىرة. اإلعداد الميني والتربوي واألخبلقي ألخصائي المكتبات المدرسية والمكتبات العامة.  مصطفى، فييم3

 89. ص. 2006. الفكر العربي
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ىو كل ما يبذلو العاممون في المكتبات ومراكز المعمومات : " تدريب المستفيدين: 3-8-8
والتوثيق الكتساب المستفيد ميارات أساسية الزمة لمتعامل مع ما تقدم لو من خدمات حتى يتم 

 1"الحصول عمى حاجتو بنفسو
 :تعددت الطرق المتبعة لتكوين وتدريب المستفيدين وأبرزىا ما يمي: طرق تدريب المستفيدين

الجوالت الجامعية أو الفردية داخل المكتبة لتعرف عمى مصالحيا أو أقساميا والخدمات  -
 .التي تقدميا ويقوم بذلك ذوي الخبرة والميارة لئلجابة عمى أي استفسارات

إقامة المحاضرات والندوات لمتعريف بأىمية المكتبة والخدمات التي تقدميا وكيفية اإلفادة  -
 .منيا من طرف متخصصين في المجال

الحواسيب، : استخدام الوسائل السمعية البصرية كأفبلم واإلفادة من التقنيات الحديثة مثل -
الحوامل اإللكترونية، شاشات العرض المتطورة لتعميم المستفيدين عمى شرائح فممية، أشرطة 

 .ناطقة، وسائط إلكترونية
إعداد فريق متخصص ومؤىل لتدريب المستفيدين وفقا لبرنامج محدد قد يكون يوميا،  -

أسبوعيا، شيريا، وىذا حسب الحاجة والضرورية لتمكنيم من استخدام المكتبة والتعامل معيا 
وذلك من خبلل اكتسابيم الميارات األساسية البلزمة لمتعريف عمى المصادر الموجودة 

والخدمات واستغبلليا بأفضل الطرق وخاصة تدريبيم عمى التكنولوجيا الحديثة المستخدمة 
    2.في المكتبة وكيفية البحث في الفيارس اآللية

 :خدمة الترجمة: 3-8-9
ىي ترجمة البحوث واألعمال العممية المتخصصة أيا كان مجاليا، حيث يرتكز  " 

االىتمام في المقام األول عمى المادة العممية التي تشتمل عمييا الوثائق المترجمة بينما يأتي 
 " االىتمام بالشكل أو األسموب في المرتبة الثانية

 
 

                                       
 . 145. ص. المرجع السابق.  المالكي، مجبل الزم مسمم1

132. ، ص2006دار المشرق الثقافي، : عمان. المرجع في عمم المكتبات.فادي، عبد الحميد   2  
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 : أهمية الترجمة
تعددت لغات اإلنتاج الفكري وال يستطيع كل ميتم أو مستفيد من اإللمام بجميع المغات ومن  -

 .ىنا تأتي أىمية الترجمة العممية
تزايد الطمب عمى المعمومات خاصة في مجال البحث العممي والترجمة تؤمن أكبر قدر ممكن 

 .من المعمومات لممستفيد
 .السرعة في الحصول عمى المعمومات المطموبة -
 .تقميل الجيد والوقت والمال بالنسبة لممستفيد -
االتصال بالمكتبات العالمية ومراكز الحواسيب والتعرف عمى آخر المستجدات الحديثة، من  -

 . خبل الجموس أمام جياز الحاسوب
تساىم الترجمة في رفع فعالية الخدمات األخرى التي تقدميا المكتبة مثل البث االنتقائي  -

 1.الخ...واإلحاطة الجارية والمستخمصات 
 :خدمة اإلنترنيت وأثرها في المكتبات ومراكز المعمومات: 3-8-10

لقد تزايد االىتمام بموضوع اإلنترنيت في اآلونة األخيرة، في ظل المنافسة الكاممة بين  
المكتبات ومراكز المعمومات، في الوزارات والجمعيات والييئات، في تقديم أفضل الخدمات إلى 
مجتمع المستفيدين، وذلك من منطمق ىدف المكتبة، التي تيتم بتنظيم المعارف والمعمومات 
وتقديميا لمباحثين بأشكاليا المختمفة ، سواء المطبوعة أو اإللكتروني المعوضة عمى شبكة 
اإلنترنيت من خبلل توفير أفضل المواقع واالشتراك بالدوريات والفيارس الموجودة عمى ىذه 

 2. الشبكة من اكبر قدر من المستفيدين
عممية االستجواب المباشر لقواعد "  : خدمة البحث باالتصال المباشر: 3-8-11

البيانات محوسبة يمكن البحث فييا بطريقة تفاعمية تحاورية عن طريق محطة طرفية 
موصولة بالحاسب الرئيسي، وأحيانا تكون ىذه المحطة الطرفية بعيدة آالف األميال عن 

الحاسوب المركزي الرئيسي ويقصد بالتفاعل والتحاور ىنا قدرة المستفيد عمى تعديل 
                                       

 277. ، ص2008دار غريب، : القاىرة. خدمات المعمومات مقوماتيا وأشكاليا.   قاسم، حشمت1
  .202. ص. المرجع السابق.   النواسية، غالب عوض2
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إستراتيجية بحثة وتنقيع استفساره األصمي وتنقية مخرجاتو ومواصمة التخاطب حتى يحصل 
عمى أفضل النتائج الممكنة وتستغرق بعض عمميات البحث بضع دقائق بينما تستغرق 
عمميات أخرى نصف ساعة أو أكثر وذلك بناءا عمى طبيعة االستفسار أو المعمومات 

    1.المطموبة
عممية إنتاج أو إعادة "  يعرفيا المعيد البريطاني :خدمة التصوير واالستنساخ: 3-8-12

  2" إنتاج نسخ مرئية لؤلغراض اإلدارية واألعمال التجارية
     وىي من الخدمات األساسية التي تقدميا المكتبة والتي بواسطتيا يمكن االستفادة من 
مصادر المعمومات المكتبية المختمفة عن طريق تصوير صفحات من كتاب أو مجمة أو 

وىي تعتبر الخدمة . الخ أو استرجاع معمومة معينة عن طريق المصغرات الفيممية...دورية
المكممة لخدمة اإلعارة وىناك قوانين تحدد ىذه العممية من حيث االستعمال، عدد 

 .الخ...الصفحات
:أهمية التصوير واالستنساخ  

 الحفاظ عمى األصل خاصة أذا لم يكن موجودا فيو سوى نسخة واحدة. 
  يؤمن لممستفيد نسخ عن بعض بعض أشكال مصادر المعمومات التي يصعب تداوليا

خارج المكتبة مثل المصادر النادرة والحساسة أو المقروءة آليا والتي تتطمب أجيزة 
 .خاصة لقراءتيا

  توفر الوقت والجيد لممستفيد في الحصول عمى نسخة طبق األصل من معمومة معينة
 3.يريد االحتفاظ بيا لنفسو بدال من نسخيا باليد

 
 

                                       
301. ص. المرجع السابق.   ربحي، عميان مصطفى، النجداوي، أمين 1  

   . ص، 2007، ]م.د[: ]ن.د[ .مراكز المعمومات والتوثيق ونظم معموماتيا. عبود، رحيم،  الصوصاع، أحبلم، فرح 2
 109     

دار الكتاب الحديث، : ]م.د[. خدمات المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات. عبد المعطي، ياسر يوسف 3
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 : خالصة الفصل الثاني

خدمات المعمومات بمختمف أنواعيا الفنية والتقنية أو خدمات المستفيدين تعتبر من     
التسييبلت التي يقدميا العاممون في المكتبة الستخدام مواد المعمومات الموجودة فييا، والمبلحظ 

من خبلل ىذا الفصل أن من أىم متطمبات خدمات المعمومات األساسية، والعوامل القوية 
المؤثرة عمى نجاح تقديميا، ىي توفر الموارد البشرية الكافية عددا وتأىيبل لتحقيق أىداف 

المكتبة الجامعية في تقديم خدماتيا لمرواد أو المستفيدين وىذا وما سنتطرق إليو في الفصل 
 . التالي من الدراسة
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 :تمهيد
يساىم تقييم خدمات المعمومات بتزويد اإلدارة ببيانات عن جوانب الضعف والقوة في       

وظائفيا المرتبطة بالموارد البشرية من جية، وفي قدراتيم ومياراتيم في تقديم الخدمات من جية 
ثانية، وبالتالي فإن نتائج التقييم تساىم في التنمية الذاتية لكفاءة األداء، ومن ثم فإن وجود نظام 
لتقييم أداء العاممين في المكتبات الجامعية يزود اإلدارة واألفراد بمعمومات مستمرة عن مستويات 

الخدمات وأداء الوظائف معا، ويساعد كال من المكتبة والعاممين فييا عمى تحسين أداء 
الوظائف الموكمة ليم، مما يدعم قدرة المكتبة عمى تحقيق أىدافيا من خالل تقديم خدمات 

.        المعمومات لممستفيدين بكفاءة واقتدار
     فإننا سنتطرق في ىذا الفصل الثالث إلى توضيحات بسيطة لماىية التقييم و 

أىميتو، واألىداف، وأسس ومراحل التقييم، باإلضافة إلى مستويات التقييم، والصعوبات 
 . المصاحبة لعممية التقييم
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 : التقييم في المكتبات الجامعية- 4

: عرف العمماء المصطمح من عدة زوايا منيا:  Evaluationتعريف التقييم : 4-1

إضفاء قيمة عمى شيء أو أمر أو شخص تبعا لدرجة توافقو مع غرض منشود، والتقييم  :لغة.أ
بيذا المعنى يستند إلى القياس ويتجاوزه إلى معنى أشمل، إذ القياس يقف عند حدود المعطيات 
بينما يتعدى التقييم ىذه الحدود من خالل تفحص المعطيات التي تم قياسيا أو تحديد أوصافيا 

 1.  عمى أساس الغرض المنتظر استثمارىا فيو

ىو جمع البيانات الالزمة لتحديد أي من االستراتيجيات المطروحة كبدائل كما  :اصطالحا.ب
 2. تبدو أقرب إلى تحقيق النتيجة المنشودة

 : مفهوم التقييم

عممية قياس أداء فرد أو جماعة أو خدمة أو نظام : عرفو الدكتور شعبان خميفة عمى أنو    
تقرير مدى فعالية نجاح ذلك األداء في تحقيق األىداف المقدرة، ويرتبط التقييم بفحص ودراسة 
اآلراء الشخصية ومالحظة التغيرات الكمية والنوعية فيما يتعمق باألغراض المقصودة وتكوين 

 3.أحكام قيمية إزاء جدية األداء لما يحتمل أن يحدث عمى ضوء النتائج

  

                                                           
 17. ، ص1999دار مجدالوي للنشر، : عمان .فً القٌاس والتقٌٌم .عرٌفج، سام1ً

، 1996مطبوعات الملك عبد العزٌز العامة، : الرٌاض. 2ط. تقٌٌم األداء فً المكتبات ومراكز المعلومات. النكستر، ولفرد2 

.  ص

دار الفكر العربً للنشر : القاهرة. قاموس البنهاوي الموسوعً فً مصطلحات علم المكتبات.  خلٌفة، شعبان عبد العزٌز3

 176. ، ص1991والتوزٌع، 
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    كما يعرف بأنو الحكم عمى قيمة شيء ما وىو في المؤسسات أداة ضبط ومراقبة تكشف 
النقائص والعيوب الموجودة في النظام ما ويسمح بالحكم الموضوعي عمى األداء المنجز ويسيل 

 1.اختيار التصويبات المناسبة لتحسين فعالية النظام

 : مفهوم تقييم األداء: 4-2

    إذا كان نشاط المكتبة موجيا نحو تقييم أفضل الخدمات لما يعود عمى المستفيدين من فائدة 
وما يتبع ذلك من رضا لدييم فأن تقييم أداء العاممين مرتبط بتمبية حاجات المستفيدين فاألداء 
 2. مرادف إلرضاء المستفيدين بمعنى مالئمة األداء لمحاجيات المعبر عنيا من طرف المستفيد

 : كما يعرف تقييم األداء بأنو

    عممية دورية منتظمة يقوم بممارستيا مدير المكتبة من خالل جمع المعمومات عن 
 .اإلنجازات الفعمية لمعاممين معو خالل مدة معينة ومقارنتيا بمعدالت األداء القياسية المعدة سمفا

إن تقييم أداء العاممين وظيفة أساسية أخرى لإلدارة األفراد في المكتبات ومراكز المعمومات 
ويقصد بو ببساطة عممية قياس منظمة لنقاط قوة الفرد وضعفو في الوظيفة أو العمل في فترة 

عممية قياس موضوعية لمكفاءة العاممين، : ويعرف أيضا بأنو. زمنية معينة ووفق معايير محددة
ومدى مساىمتيم في انجاز األعمال المنوطة بيم، والحكم عمى سموكيم وتصرفاتيم في العمل 

 .في فترة زمنية معينة ووفق معايير أداء محددة

عممية جمع وتصنيف وتحميل معمومات ظاىرة أو موقف أو سموك بقصد استخداميا "    وىو
في إصدار حكم أو تقدير قيمة الشيء تقديرا شامال لمتأكد من سالمة األىداف وكفاية الوسائل، 
إذ يعتمد التقييم عمى جمع المعمومات والبيانات التي يمكن الحصول عمييا وفق إجراءات وطرق 

                                                           
مٌدانٌة بمكتبة  دراسة: تقٌٌم الموارد البشرٌة وأثره على تسوٌق خدمات المعلومات فً المكتبات الجامعٌة. أحمد، براهٌمً  1

 128. ، ص2006قسنطٌنة، . رسالة ماجستٌر فً علم المكتبات. معة األمٌر عبد القادراج .عروةاحمد 
 دار صفاء للنشر: عمان. مبادئ إدارة وتنظٌم المكتبات ومراكز المعلومات.  ربحً، مصطفى علٌان، النجداوي أمٌن2

 445. ص. 2009والتوزٌع، 
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جمع البيانات المتبعة وتحميميا وصوال إلى النتائج أو النوعية، ويتضمن مفيوم التقييم بالنسبة 
لمخدمة المكتبية مجموعة من األحكام التي تزن أو تقيس أي جانب من جوانب الخدمة 

وتشخيص نقاط الضعف أو القوة وصوال القتراح الحمول التي تساعد عمى التخطيط المستقبمي 
."1 

  الحصول عمى المزيد من المعمومات حول نقاط القوة في النظام أو الخدمة

 .وتطويرىا والتعرف عمى نقاط الضعف ومحاولة الحد منيا

  حصر الموارد المالية المتاحة والتجييزات المتوفرة وتقويميا لمرفع بمستوى الخدمات

 2 .وتقميص النفقات

: أسس التقييم: 4-4

كفاءة العاممين في المكتبات أو القائمين عمى خدماتيا ينبغي أن يسند إلى أسس      إن تقييم

: عممية تكفل دقتو وفاعميتو وفي مقدمة ىذه األسس ما يمي

  تحميل الوظائف وتحديد الميام التي ينبغي  أن يؤدييا كل مستوى وظيفي وبيان

الكفايات الالزمة لمقيام بيا، معرفة وميارة واتجاىا، ليمكن بذلك تحديد األساليب 

 .المناسبة لتقييميا

  وضوح اليدف إذ أن وضوح اليدف يساىم في اختيار األدوات واألساليب المناسبة

 .لو، وبذلك يحقق التقييم غايتو ألقرب السبل وأيسرىا

                                                           
 27. ، ص2002كلٌة اآلداب جامعة اإلسكندرٌة، : القاهرة. دراسات فً المكتبات والمعلومات.  النشار، السٌد1

 14. ص. مرجع سابق.  النكستر، ولفرد2
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 أو إيجابية التقييم، ويكون التقييم إيجابيا إذ لم يقف عند مجرد تممس نواحي التميز 

القصور  بل انتقل إلى تعديل عوامميا وأسبابيا فأعان بذلك عمى تطوير األداء 

 .لتحقيق األىداف

  شمولية التقييم بحيث يتناول جميع العناصر المتعمقة بالعمل موضع التقييم مع إعطاء

كل عنصر منيا ما يناسبو من االىتمام والتقدير كما بعني الشمول مشاركة جميع 

 .المعنيين بالموقف في التقييم وفي مقدمتيم الشخص المعني بالتقييم

  استمرارية التقييم، ويعني ذلك ضرورة ان يصاحب التقييم العمل منذ بداية التخطيط لو

مرورا بتنفيذ كل مراحمو ليكون الحكم عمى كفاية األداء مستنفذا إلى مدى التخطيط لو 

 .واإلتقان في تنفيذه والوصول إلى النتائج المنتظرة منو

  عممية التقييم، ويعني ذلك أن تكون األدوات التي يسند إلييا التقييم في الحصول عمى

المعمومات عن األداء ونوعيتو وفاعميتو أدوات بنيت عمى أساس عممي يضمن ىدفيا 

في قياس ما وضعت لقياسو، كما يضمن ثباتيا في نتائجيا عند تكرار استخداميا أو 

 .استخدام صورة مكافئة ليا

  موضوعية التقييم، وال ينبغي أن يتأثر التقييم بالعوامل الذاتية أو الخارجية عن موضع

التقييم، فالتقييم من أعمال القضاء التي تتطمب النزاىة والبعد عن اليوى والعوامل 

الشخصية كما أن قصور اإلمكانات أو عدم توافر المناخ المناسب إلجراء التقييم لو 

 .أثره في عدالة التقييم ودقتو

  قدرة التقييم عمى التمييز بين المستويات المختمفة لألداء والكشف عن الفروق الفردية

بين األشخاص ويتم ذلك من خالل بناء أدوات تحتوي عمى العناصر التفصيمية ألداء 
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العاممين لتنظر إلى كل منيا في ضوء مقياس متدرج يوضح درجة التمييز والقصور، 

 1.وبذلك يمكن اكتشاف المواىب والقدرات وجوانب الضعف والقصور

 :أهمية التقييم: 4-5

تتنامى أىمية تقييم األداء بتنامي الوعي بما يمكن أن يقدمو لخدمة العمميات التخطيطية 

 .والتنظيمية والتدريبية والوظيفية والمالية في الممارسات المختمفة

  يساعد المكتبة عمى التعرف بشكل عام عمى طبيعة المجموعة المكتبية وفعالية

. الخدمات  ومدى كفايتيا وتحديد نواحي الضعف والقوة فييا

  تستخدم نتائج التقييم كمبرر لمحصول عمى مزيد من الدعم المالي لميزانية المكتبة

. ومدى كفايتيا من أجل إثراء مجموعتيا وكذا لالشتراك في المزيد من الدوريات

  تحديد فعالية المكتبة في خدماتيا المقدمة لممستفيدين ومن ثم التعرف عمى
المشكالت والعوائق التي تحد من ىذه الفعالية والعمل عمى زيادة الفعالية في 

 2. الخدمات أو إيجاد خدمة جديدة
فالتقييم بما يقدمو من تشخيص عمى الواقع وبيان إليجابيات وسمبياتو يمنح المخطط الرؤية 

عادة التنظيم . الصحيحة التجاه التغيير والتطوير وا 
 يبرز التقييم المجاالت التي ينبغي أن تمنح أولوية في اختيار برامج التدريب لمعاممين . 
  يعين التقييم بما يكشف عنو من تمايز األفراد في أدائيم وبما يظيره من قدراتيم

وطاقاتيم ومياراتيم، عمى اختيار الكفاءات القادرة وتحديد المجاالت التي يحسنون و 
 .اإلبداع فييا

                                                           
. ، ص2000دار الثقافة العلمٌة، : القاهرة. الرقابة على أداء العاملٌن فً المكتبات الجامعٌة.   فرحات، ثناء، إبراهٌم، موسى1

136 

 497. ، ص1998، 6ع. 18مج. عالم الكتاب. طرق وأدوات تقٌٌم مجموعات المكتبات الجامعٌة.  الغامدي، فالج عبد هللا2
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  يقوم التقييم عمى األسس التي يمكن في ضوئيا تشجيع المتميزين ومكافئتيم وظيفيا
 . وماليا

  يدعم التقييم سياسة ترشيد اإلنفاق من خالل ما يقدمو من موازنة بين مدخالت
ومخرجات العمل وترشيد خطة تنمية القوى العاممة بالتركيز عمى معالجة أوجو القصور 

 .  نتائج تقييم كفاءة األداءإليياوالضعف التي تشير 
 تحديد المعوقات التي يواجييا األداء الفعمي لمعاممين . 
 1. االتفاق عمى خطة تتضمن تحسين األداء مستقبال 

:  أهداف التقييم: 4-6

   أجمع معظم المختصون أن اليدف األساسي لمتقييم ىو تحسين أداء الخدمات الموجية 

: لممستفيدين إال أن ىناك أىداف أخرى نذكر منيا

 المستفيدين  فحص الواقع الراىن، ومعرفة مدى تمبية المكتبة لرغبات وحاجيات

. والتعرف عمى اإلمكانيات المادية والبشرية لممكتبة

 التعرف عمى حجم اإلنجازات المحققة وأىم اإليجابيات والمكاسب. 

 2 .تحسين كفاءة التسيير لممكتبة و ذلك بتحسين ظروف العمل 

  النوعية في الخدمات المقدمة والتي تمثل أحد الوظائف األربعة الرائدة لتسيير أي 
 3 .(التخطيط، التنظيم، اإلدارة، المراقبة)مكتبة 

  التأكد من االستغالل الكامل لمطاقة المتوفرة و لمكفاءة المطموبة من أجل تحسين
 4 .أداء الخدمات في المكتبات

                                                           
456. ص. مرجع سابق. إدارة وتنظٌم المكتبات ومراكز التعلم. أمٌنعلٌان، ربحً مصطفى، النجداوي،     1  

 20. ص. 2000.مرجع سابق.  النكستر، ولفرد 2

3 Andrés, cossette. L’évaluation de l’efficacité de la bibliothèque: cadre théorique et 

méthodologique.- in : documentation et bibliothèque. veine, 1998, p. 72 

ع .15مج. [د ن]: [د م].دراسة فً فلسفة ألسباب بٌن النظرٌة والتطبٌق: القٌاس وتقوٌم المجموعات المكتبٌة.  تمراز، أحمد عل4ً

 122. ، ص1998، 3
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   الحصول عمى المزيد من المعمومات حول نقاط القوة في النظام أو الخدمة

 .وتطويرىا والتعرف عمى نقاط الضعف ومحاولة الحد منيا

  حصر الموارد المالية المتاحة والتجييزات المتوفرة وتقويميا لمرفع بمستوى الخدمات

 1 .وتقميص النفقات

:  مراحل التقييم: 4-7

: من أجل ضمان تحقيق أىداف التقييم يجب أن يمر بعدد من المراحل ىي

  :تحديد مجال التقييم: 4-7-1

من  نقصد بو تحديد المطموب تقييمو مع تحديد لألسباب، وىذا من خالل إعداد جممة

. األسئمة التي ينبغي حرص التقييم عمى اإلجابة عمييا

 : تصميم برنامج التقييم: 4-7-2

نقصد بو وضع خطة تنفيذية تسمح بجمع البيانات الالزمة لإلجابة عمى األسئمة 

. المطروحة، والتي يجب أن تتناسب مع المعايير المعمول بيا واألىداف المسطرة

  :تنفيذ التقييم: 4-7-3

. اختيار األساليب والتقنيات البحثية المالئمة، وىي أطول المراحل زمنيا

 

 

                                                           
 14.ص. المرجع السابق.  النكستر، ولفرد1
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 : مرحلة التحليل والتفسير: 4-7-4

تتم فييا معالجة البيانات بطريقة تجعميا قادرة عمى اإلجابة عمى األسئمة المطروحة في 

 1.(تحميل مظاىر الفشل و النقائص، تقييم االقتراحات)خطة التقييم 

 :التصحيح والتقويم: 4-7-5

يتم تصحيح األخطاء وتقويميا وتدارك نقاط الضعف والنقائص اعتمادا عمى نتائج التقييم وىي 

آخر مرحمة من برنامج التقييم التي من خالليا يتم تنفيذ التوصيات بمعنى استغالل نتائج التقييم 

لتحسن كفاءة أداء العاممين وتطوير أداء المكتبة الجامعية لوظائفيا في تقديم خدمات 

   2.المعمومات

  :تطبيق النتائج: 4-7-6

 3 .  يتم فييا تعديل النظام أو الخدمة بناءا عمى نتائج التقييم أي تنفيذ المقترحات   

 : مستويات التقييم: 4-8
 تقييم الفعالية: المستوى األول: 4-8-1

    يقاس ىذا النوع من التقييم بمدى كفاءة العاممين في تقديم الخدمة المكتبية في إشباع رغبات 
: المستفيدين وتماشييا مع المتطمبات التي يعمقيا المستفيد عمييا ويشمل ىذا النوع

 معايير التكمفة: 

التكمفة المالية بالنسبة لممستفيد، الجيد المستنفذ في تعمم كيفية اإلفادة من خدمات المعمومات، 
. الجيد المستنفذ من اإلفادة الفعمية، الجيد المستنفذ في استرجاع الوثائق، شكل المخرجات

                                                           
  175 .، ص1979دار الغرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، : القاهرة. نظم استرجاع المعلومات. النكستر، ولفرد 1

  20 .، ص2006مطبعة جامعة قسنطٌنة، : قسنطٌنة. محاضرا فً تقٌٌم أنظمة المعلومات. ابن السبتً، عبد المالك2 

 175. ص .  المرجع نفسه.  النكستر، ولفرد3
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 معايير الوقت: 
 .المدى الزمني الفاصل بين تقديم السؤال واسترجاع البيانات الببميوغرافية ~
 .المدى الزمني الفاصل بين تقديم السؤال واسترجاع الوثائق ~
اعتبارات زمنية أخرى كالوقت الذي يقضيو المستفيد انتظارا لدوره في اإلفادة من نظام  ~

 .الخط المباشر
  (النوعية)اعتبارات الجودة: 
 .تغطية مرصد البيانات ~
 .(االستدعاء)اكتمال المخرجات  ~
 .(التحقيق)صالحية المخرجات  ~
 .جدة المخرجات ~
 .اكتمال البيانات ودقتيا ~

 .تقييم فاعمية التكمفة: المستوى الثاني: 4-8-2

    ويعتمد ىذا النوع من التقييم عمى الربط بين مقاييس الفاعمية ومقاييس التكمفة، إذ تقاس 
: من منظور التكاليف بتحقيق أغراضو ويشمل ىذا المستوىم مدى كفاية النظا

 .تكمفة الوحدة لكل إشارة ببميوغرافية متصمة بالموضوع ثم استرجاعيا ~
تكمفة الوحدة لكل إشارة ببميوغرافية جديدة ولم تكن معروفة من قبل وتتصل بالموضوع  ~

 .استرجاعيا ثم
تكمفة الوحدة لكل وثيقة متصمة بالموضوع ثم استرجاعيا ومن الممكن االرتقاء بمستوى  ~

 :فاعمية التكمفة  بطريقتين
 .المحافظة عمى مستوى األداء الحالي مع خفض تكمفة تحقيق ىذا المستوى -
 . االحتفاظ بالتكاليف الثابتة مع االرتقاء بمستوى األداء -

  عائد التكمفة–تقويم العائد : المستوى الثالث: 4-8-3

 .التعرف عمى ما لخدمة المعمومات من أثر عمى المستفيدين: األول ~
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ييتم بمعرفة ما إذا كانت قيمة الخدمة أكثر أو أقل من تأمينات التكمفة التي تقدم : الثاني ~
 1.إلييا تمك الخدمة

 :صعوبات وعوائق التقييم في المكتبات الجامعية: 4-9

 من األىمية بمكان أن نتعرض إلى بعض الجوانب الحساسة المتعمقة بمقياس أداء العاممين    
 لو التي أىميا ما بعض العوامل والصعوبات المؤثرة والمصاحبة في المكتبات الجامعية لتوضيح

: يمي

 :التحيز والالموضوعية: 4-9-1

يعتمد قياس األداء بشكل كبير عمى الر أي و الحكم الشخصي لممقيم وطالما الوضع كذلك     
من توقيع وجود احتمالية لمتحيز والالموضوعية في نتائج القياس وىذه المشكمة الكبيرة ال  فالبد

مفر منيا في قياس األداء، يجب العمل بشتى السبل لمتخفيف من حدتيا ألدنى حد ممكن، ألن 
. القضاء تماما عمى الجوانب الشخصية المصاحبة لقياس األداء شبو مستحيل

 :المقومة: 4-9-2

: يجب أن تتوقع أن قياس األداء سيمقى مقاومة من قبل العاممين وذلك لسببين    
 .إنو يخضعيم لمرقابة المستمرة واإلنسان بفطرتو يكره ذلك -
 خوف العاممين عمى مستقبميم الوظيفي المرتبط بنتائج قياس أدائيم الذي ال يضمن توفر -

 .العدالة والموضوعية بسبب الجوانب الشخصية المصاحبة لمتقييم
 :الفروقات الشخصية: 4-9-3

    إن تحقيق الرضى الكامل لنتائج القياس لدى من قيس أداءه أمر مستحيل وىذا سببو 
الفروقات الفردية الموجودة لدى العاممين فالفرد من صفاتو الشخصية الشك، يكون من المستحيل 

إقناعو بموضوعية نتيجة قياسو كذلك الشخص الذي تكون عالقتو الشخصية مع مقيمو غير 

                                                           
، 2003 20 ع. االتجاهات الحدٌثة فً المكتبات والمعلومات. قٌاس األداء بمكتبة مبارك العامة. أمان، أحمد محمد1

  221 .ص
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جيدة سوف لن يقتنع بموضوعية قياسو، ىذه األمثمة عن أسباب إمكانية تحقيق الرضى الكامل 
 .تجعمنا ندرك بأن مسألة الرضى ىي مسألة نسبية تتفاوت من شخص آلخر

 :الحساسية والحرج:4-9-4
م ىو المسؤول األول عن قياس األداء مسألة حساسة جدا بالنسبة لمرؤساء المباشرين والمقي    

عممية القياس فيو يضعيم في موقف محرج أمام مرؤوسييم الذين قيس أداءىم وتنشأ ىذه 
الحساسية عندما يعرف الرؤساء مرؤوسييم أن نتائج قياس األداء مرتبطة بمستقبميم الوظيفي 
وحوافزىم المادية والمعنوية، فقياس األداء لمرؤساء ال مفر منو لكن يمكن التخفيف من د رجة 

. الحساسية فيو بوسائل شتى
 
 :العدائية:4-9-5

يجب أن نتوقع شعورا عدائيا لدى بعض من قيس أداءه بدرجة متوسطة أو ضعيفة وحرم     
من المزايا الوظيفية التي تقدميا المكتبة ألصحاب مستويات األداء الجيدة، وىذا األمر ال مفر 
منو أيضا ويجب أن نتوقف ونعمل عمى تخفيف أثره عن طريق التوعية بأن النتائج الضعيفة 
ستعالج بعد فترة ويكون بإمكان أصحابيا الحصول عمى المزايا التي تقدميا المكتبة لمواردىا 

. البشرية األكفاء

    من الصعوبة بمكان التأكد من صحة ودقة نتائج :صعوبة التحقق من دقة النتائج:4-9-6
قياس من يعمل في وظائف إدارية ذات اإلنتاجية الغير ممموسة وىذا سببو أن أغمب المعايير 
المستخدمة في القياس ىي صفات شخصية التي يصعب تحديد مدى توفرىا في الفرد الذي 

  1.يقاس أداؤه بسيولة ودقة

                                                           
   1461. ص. مرجع سابق.  احمد، براهٌمً



 الفصل الثالث                                                   التقٌٌم فً المكتبات الجامعٌة

 

 
88 

 :ممخص الفصل

من خالل ىذا الفصل نجد أن تقييم خدمات المعمومات في المكتبة الجامعية أمر في        
غاية األىمية بالنسبة لمعاممين والمكتبة معا، حيث يساىم في اكتشاف مواطن الضعف والقوة 
والقصور من أجل تحسين كفاءة العاممين وتطوير مياراتيم لالرتقاء بالخدمات المعموماتية 

.           المقدمة
 وغير ،  إن العاممين الذين مروا عمى مرحمة التقييم المباشر من خالل قياس األداء

المباشر من خالل تقييم الخدمات والوظائف المرتبطة بيا في نفس الوقت من أجل تحقيق 
أىداف المكتبة المتمثمة  في خدمة المستفيد والوصول إلى إرضاءه من خالل تقديم خدمات 

 .المعمومات بكفاءة 
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 الفصل الرابع الدراسة الميدانية

 

تعد الدراسة الميدانية لمبحوث العممية تكممة وتدعيـ لمخمفية النظرية لمبحث، وىذا ما : تمهيد
يمكف التوصؿ إليو مف نتائج عممية وعممية تعكس وتفسر الواقع المدروس وىذا عـ طريؽ إتباع 
منيج مالئـ لمظاىرة المدروسة، وعف طريؽ جمع البيانات الدقيقة باعتماد وتبني أنسب األدوات 

واألساليب المنيجية، ومف خالؿ ىذا الفصؿ التطبيقي سوؼ نتطرؽ إلى إجراءات الدراسة 
الميدانية المتبعة في تقييـ خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية بالمكتبة المركزية لجامعة 

بمسيمة، وىذا انطالقا مف البيانات المتحصؿ عمييا مف استمارة االستبياف " محمد بوضياؼ"
 .كوسيمة أساسية باإلضافة إلى المقابمة
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 : التعريف بمكان الدراسة- 5

: مسيمة" محمد بوضياف"المكتبة المركزية بجامعة : 5-1

تقع المكتبة المركزية حاليا عمى مستوى مقر جامعة المسيمة، طريؽ اشبيميا بوسط 
المدينة، حيث انتقمت بيف العديد مف المقرات تبعا لتحوالت الجامعة، كانت انطالقتيا منذ إنشاء 

 إلى 1989 بذراع الحاجة ثـ انتقمت سنة 1985المعيد الوطني لميندسة الميكانيكية في سبتمبر 
 حاليا  وبالضبط في مكاف المسجد الحالي، وبعد 01مقر اإلقامة الجامعية حسوني رمضاف 

إنشاء المعيد الوطني لميندسة المدنية ومعيد تسيير التقنيات الحضرية انتقمت إلى مقر ورشات 
، وبعدما تمت ترقية المعاىد إلى مركز جامعي بالمسيمة، 1992التصميـ لميندسة المدنية سنة 
 حيث أطمؽ عميو اسـ 1992 جويمية 07 بتاريخ 301/92:بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ

وفي زيارة لوزير التعميـ العالي في تمؾ . الرئيس المرحـو محمد بوضياؼ، بقيت في نفس المقر
 تمت ترقية 2001أمر بجدولة إنشاء المكتبة المركزية الحالية، وفي سنة " عمار تو"الفترة 

 274/01:إلى جامعة بمقتضى المرسـو التنفيذي رقـ " محمد بوضياؼ "المركز الجامعي 
، وبعد سنتيف  تـ إنجاز المبنى الحالي لممكتبة المركزية سنة 2001 سبتمبر18: المؤرخ في

 تـ 2007، وتـ تدشينيا مف طرؼ فخامة رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة وسنة 2003
. إعادة تسميتما مف جامعة محمد بوضياؼ إلى جامعة المسيمة بمرسـو رئاسي

: وفيما يمي نقدـ وصفا لممكتبة

  متر مربع6200تبمغ المساحة العامة لممكتبة . 
  مميار سنتيـ تقريبا6تقدر تكمفة اإلنجاز بػ . 
  مميار سنتيـ5تكمفة التجييز بػػ . 
 ويضـ: الطابؽ األرضي 
  مقعد450قاعة محاضرات بسعة . 
 بيو المعارض. 
  نسخة1000000مخزف مركزي لمكتب يتسع . 
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 مصمحة االقتناء. 
 مصمحة المعالجة. 
 الطابؽ األوؿ: 
  نسخة200000مخزنيف لمكتب يتسعاف لػ . 
 مصمحة اإلعالـ والتوجيو: 
 مكتب االستقباؿ واالستعالمات وتسجيؿ الرواد. 
  في كؿ التخصصات (بنؾ اإلعارة)ستة شبابيؾ لإلعارة الخارجية. 
 مكتب رئيس مصمحة اإلعارة. 
 الطابؽ الثاني: 
 اإلدارة 

 .مكتب مدير المكتبة -
 أمانة المكتبة -
 . مقعد لمطمبة700قاعتيف لممطالعة بسعة  -
 الطابؽ الثالث: 
  مقعد250قاعة المذكرات والدوريات لممطالعة لألساتذة وطمبة ما بعد التدرج بسعة . 
 قاعة اإلنترنت. 
 قاعة الخدمات اإللكترونية والسمعي البصري. 
  مقعد150قاعة المراجع والموسوعات لألساتذة وطمبة ما بعد التدرج بسعة . 

 إلى أربعة فروع، 2007 إلى غاية 2003وقد تـ تقسيـ المكتبة المركزية في الفترة الممتدة مف 
 تـ تسميـ تمؾ الفروع إلى الكميات، وجمد عمؿ المكتبة المركزية إلى غاية 2008وفي سنة 

، ما عاد إدارة المكتبة، وحيف قامت لجنة وزارية بزيارة استطالعية لممكتبة، تـ إعطاء 2012
 والذي قدر بػ خمسة 2012/2013أمر بإعادة نشاطيا، حيث بدأت نشاطيا الفعمي باقتناء سنة 
. ثمث رصيد الوثائقي القديـ (1/3)مميارات سنتيـ بصفقة في إحدى عشر اختصاص، مع إعادة 
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كؿ يوـ ماعدا الجمعة والسبت، ويبمغ عدد  (أساتذة، طمبة، موظفيف)وتستقبؿ المكتبة روادىا 
 مستفيد مف أساتذة وطمبة والمجدديف لبطاقة االنخراط بالمكتبة لمموسـ الجامعي 613المنخرطيف فييا 

:  ، كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي2017/ 2016

النسبة المئوية العدد الكمي رواد المكتبة 

% 24,63 151األساتذة 

% 75,37 462الطمبة 

 %100 613المجموع 

 يمثؿ فئات وعدد رواد المكتبة (:1)جدول رقم 

ىذا وتفتح المكتبة أبوابيا أماـ روادىا حسب توقيت العمؿ المعموؿ بو قانونا وتطبيقا لمنظاـ 
: الداخمي الخاص بيا حسب ما ىو موضح في الجدوؿ التالي

 المصالح
 أوقات العمل

 مساء صباح

مصمحة البحث 
 الببميوغرافي

قاعة المطالعة لألساتذة وطالب ما بعد 
 التدرج

12,00/8,30 16,30/13,30 

 قاعة مطالعة لمطمبة
 قاعة المذكرات و الدوريات

 قاعة المراجع
 قاعة االنترنيت

قاعة الخدمات االلكترونية والسمعي 
 البصري

مصمحة اإلعالم 
 والتوجيه

 مكتب االستقباؿ وتسجيؿ الرواد
12,00/8,30 16,30/13,30 

 بنؾ اإلعارة واإلحصاء
 يوضح مصالح المكتبة (:2)جدول رقم 
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باإلضافة إلى مصمحتي االقتناء والمعالجة وأمانة المكتبة والتي تبدأ عمميا بانتظاـ مف الساعة 
.  زواال16.30 إلى غاية 13.00 صباحا إلى غاية منتصؼ النيار ومف 8.00

 :مهام المكتبة المركزية: 5-2

: تقـو المكتبة المركزية لجامعة المسيمة بعدة مياـ مف بينيا

. تحديد االحتياجات المادية والبشرية -

 .التخطيط واإلعداد المسبؽ لعممية االقتناء -

 .تزويد المكتبة بالرصيد الوثائقي -

 .معالجة الرصيد الوثائقي وتصنيفو وفيرستو -

 .مساعدة الباحثيف بمختمؼ مستوياتيـ  في إنجاز بحوثيـ العممية -

 (.SNDL)تسجيؿ باحثي ما بعد التدرج في بنؾ المعمومات -

 .تقديـ الخدمات االلكترونية التي يحتاجيا كؿ الرواد -

 .السير عمى دعـ وترقية البحث العممي بشكؿ دائـ -

 .تنظيـ األرصدة الوثائقية وااللكترونية بأحدث الطرؽ -

 .توفير كؿ الوسائؿ البيداغوجية المتاحة لرواد المكتبة -

 .توعية المنخرطيف بإلزامية احتراـ النظاـ الداخمي لممكتبة -

 .إعداد اإلحصائيات والجرد السنوي لمرصيد الوثائقي -
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 :الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية: 5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يمثل الهيكل التنظيمي لممكتبة: (1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 مدير المكتبة

 الجرد

 أمانة المكتبة

 مصلحة االقتناء

 التزويد

 التبادل والهدايا

االستقبال واالستعالمات  التصنيف

 وتسجيل الرواد

 قاعة االنترنيت 

 مصلحة المعالجة مصلحة البحث الببليوغرافي مصلحة االعالم والتوجيه

 قاعة المطالعة للباحثين

قاعة المذكرات 

 والدوريات

 قاعة المراجع

 بنك اإلعارة واإلحصاء
 الفهرسة

 حجز البيانات إيداع األطروحات

مخزن الرصيد 

 الوثائق

 قاعة المطالعة للطلبة

الخدمات االلكترونية 

 والسمعي البصري

 الصيانة والتجليد
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 :إمكانيات المكتبة المركزية: 5-4

 :اإلمكانيات البشرية -1

تتوفر المكتبة المركزية لجامعة المسيمة عمى إمكانيات بشرية مؤىمة لتحقيؽ األىداؼ المسطرة 
ليا، وتتوزع ىذه اإلمكانيات حسب المصالح والمياـ المنوطة بكؿ وظيفة، كما في الجدوؿ 

: التالي

النسبة المئوية عدد الموظفين مــــــالح المــــكتبة 

% 2 1مدير المكتبة 

% 3 2األمانة 

% 17 10مصمحة االقتناء 

% 41 25مصمحة المعالجة 

% 20 12مصمحة البحث الببميوغرافي 

% 17 10مصمحة اإلعالم والتوجيه 

% 100 60إجمالي عدد العمال 

  جدوؿ يوضح عدد الموظفيف بالمكتبة(:3)جدول رقم 
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: كما تتوزع اإلمكانيات البشرية حسب الرتبة الوظيفية في كؿ مصمحة كاآلتي

 عدد العمال الرتبة المصمحة
 1  أوؿ ممحؽ بالمكتبة مستوى المدير

 األمانة
 1 عوف مكتب

 1 عقود ما قبؿ التشغيؿ

 مصمحة االقتناء
 2 ممحؽ بالمكتبة مستوى أوؿ
 2 مساعد المكتبة الجامعية
 3 عقود ما قبؿ التشغيؿ

 مصمحة المعالجة
 2 ثانيممحؽ بالمكتبة مستوى 
 6 مساعد المكتبة الجامعية
 07 عقود ما قبؿ التشغيؿ

 مصمحة البحث الببميوغرافي

 1 ممحؽ بالمكتبة مستوى أوؿ
 3 مساعد المكتبة الجامعية
 3 عقود ما قبؿ التشغيؿ

 2 عوف مكتب

 مصمحة اإلعالم والتوجيه

 1 ثانيممحؽ بالمكتبة مستوى 
 3 مساعد المكتبة الجامعية

 2 ممحؽ بالمكتبة مستوى أوؿ 
 2 عوف مكتب

 مجموع العمال حسب الرتب

 03 ممحؽ بالمكتبة مستوى ثاني
 06 ممحؽ بالمكتبة مستوى أوؿ
 12 مساعد المكتبة الجامعية

 5 عوف مكتب
 16 عقود ما قبؿ التشغيؿ
 40 المجموع اإلجمالي لعدد العمال بالمكتبة المركزية

 .يبيف توزيع العماؿ حسب الرتبة الوظيفية(: 4)الجدول رقم 
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 :         اإلمكانيات المادية-2

كما تتوفر المكتبة المركزية لجامعة المسيمة عمى إمكانيات مادية متنوعة حسب االحتياجات 
: كما في الجدوؿ التالي

 عدد الوحدات التجهيزات المادية
 45 مكيفات ىوائية

 136 (1/5)رفوؼ حفظ الرصيد الوثائقي 
 6 شبابيؾ اإلعارة
 280 (1/4)طاوالت لمقراء 
 1120 الكراسي لمقراء

 80 الكراسي المخصصة لمموظفيف
 2 (1/7)األرائؾ 

 20 (1/3)مكتبات خشبية 
 8 طاوالت لمضيافة
 30 ( أدراج5)مكاتب خشبية 

 4 طاوالت تمفاز وقراءة األقراص الضوئية والفيديو
 40 طاوالت أجيزة اإلعالـ اآللي والموزعات الكيربائية

 40 الحواسيب
 10 الطابعات

 3 اآلالت الناسخة
 5 حامالت المالبس

 100 ستائر
 40 خزائف العرض

 3 المذياع
 15 عربات لحمؿ الكتب
 10 لوحات اإلعالنات

 يوضح اإلمكانيات المادية لممكتبة (:5)جدول رقم 
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 :الرصيد الوثائقي: 5-5

ىذا وتمتمؾ المكتبة المركزية لجامعة المسيمة رصيدا وثائقيا ضخما يتنوع بيف الورقي 
وااللكتروني، حيث يتمثؿ الجزء األوؿ في مجموعة الكتب والمجالت ومذكرات التخرج عمى 
اختالؼ درجاتيا العممية، أما الجزء الثاني فيتمثؿ في بنؾ المعمومات االلكتروني عمى الخط 

المباشر والسمعي البصري الذي يتكوف مف مجموعة أقراص مرنة وضوئية صنفي 
(CD، DVD)  وكاسيت بنوعييا(AUDIO ،VEDIO)كما ىو موضح في الجدوؿ التالي ، :

 نوع الرصيد
 طبيعة الرصيد

عدد النسخ  عدد النسخ حسب المغة
 األجنبي العربي األجنبي العربي اإلجمالي

الرصيد 
 الورقي

 34771 11632 23139 4905 14805 الكتب
 2610 2250 360 750 120 المجالت العممية
 3270 1905 1365 381 273 مذكرات التخرج

الرصيد 
 االلكتروني

 41 - - 40 1 بنؾ المعمومات
 3800 2000 1800 1000 900 السمعي البصري

 يمثؿ الرصيد الوثائقي لممكتبة  (:6) جدول رقم 

 :مصالح المكتبة المركزية لجامعة المسيمة: 5-6

 :مصمحة االقتناء-1

يعتبر التزويد مف اإلجراءات الفنية واإلدارية في المكتبة الجامعية ، حيث يخضع لمضوابط 
المسطرة مف طرؼ المكتبة، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسومة ليا، وبحسب اإلمكانيات 

المادية المتاحة ليا طبعا، ويعتبر قسـ التزويد المسئوؿ عف اقتناء الرصيد الوثائقي، مع مراعاة 
كؿ ىذه الضوابط لمحصوؿ عمى أوعية المعمومات عف طريؽ الشراء واإلىداء والتبادؿ واإليداع 

: وذلؾ حسب مصادر التزويد في ىذه الوحدات

 وحدة شراء المواد. 
 وحدة التبادؿ واإلىداء. 
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 وحدة اإليداع. 
 وحدة الجرد. 

 :مصمحة المعالجة -2

تعتبر عممية المعالجة مف أىـ اإلجراءات الفنية التي تقـو بيا المكتبة المركزية بجامعة المسيمة 
بغرض توفير وتنظيـ كـ ىائؿ مف مصادر المعرفة بكافة أشكاليا وموضوعاتيا المختمفة 

: لجميور المستفيديف بيا وتنطوي ىذه العممية عمى جممة مف المياـ ىي

: الفهرسة

الخ، ...وىي عممية إعداد المادة الثقافية مف كتب ودوريات ومخطوطات ومصغرات فممية 
إعدادا فنيا مف خالؿ الوصؼ المادي وتحديد مالمحو وذلؾ بغرض إتاحتيا لممستفيديف بأسرع 

. وأسيؿ طريقة

: حجز البيانات

تعتبر ىذه العممية آخر عمميات المعالجة التي تقـو بيا المكتبة المركزية وىي عبارة عف توثيؽ 
. المادة الثقافية بعد فيرستيا وتصنيفيا

 :مصمحة البحث الببميوغرافي-3

: تنقسـ ىذه المصمحة إلى فرعيف

خاص بطمبة ما بعد التدرج، بو تتـ عممية البحث الببميوغرافي بواسطة  :فرع البحث الببميوغرافي
األقراص المضغوطة، التي اشتركت فييا المكتبة انطالقا مف قواعد المعمومات ذات الممخصات 

: أيضا عبر الموقع االلكتروني التالي والنصوص الكاممة، مع اتصاليا بشبكة اإلنترنيت

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/bib-centrale 

ويستقبؿ طمبة السنوات النيائية وطمبة ما بعد التدرج واألساتذة، أيف : فرع المجالت والدوريات
تكوف فيو المطالعة داخمية، وىو يحتوي إضافة إلى الدوريات والمجالت عمى مجموعة مف 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/bib-centrale
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رسائؿ الدكتوراه والماجستير والكتب المرجعية والقواميس والموسوعات العممية التي ال تعار 
. خارجيا

 :مصمحة التوجيه -4

تيتـ ىذه المصمحة بتسجيؿ الرواد مف طمبة وباحثيف وأساتذة وعماؿ في بداية الموسـ الجامعي 
وتوجيييـ حسب رغباتيـ، باإلضافة إلى تقديـ اإلعارة الخارجية بنظاـ أسبوعي لكؿ كتاب يعار 

. (سنجاب)عف طريؽ نظاـ تسيير المكتبات . مع قابمية التمديد ليذه المدة

 :مصمحة المعالجة -1

وضع خطة لترتيب الكتب مع مراعاة التسمسؿ المنطقي ليا حسب شكميا  .1
 .وتخصصاتيا بإتباع نظاـ ديوي العشري

تنظيـ الكـ اليائؿ مف مصادر المعرفة بكافة أشكاليا وموضوعاتيا المختمفة لجميور  .2
 .المستفيديف مف المكتبة

اإلعداد الفني لممادة الثقافية مف كتب ودوريات ومخطوطات ومصغرات فممية  .3
 .الخ...

الوصؼ المادي وتحديد المالمح بالنسبة لممادة الثقافية مف خالؿ إعداد بطاقات  .4
 .الفيرسة، وذلؾ بغرض إتاحتيا لممستفيديف بأسرع وأسيؿ طريقة

توثيؽ المادة الثقافية بعد فيرستيا وتصنيفيا باستخداـ برنامج تسيير المكتبات  .5
 (2انظر إلى الممحؽ رقـ ).(سنجاب)

 .تحويؿ المادة الثقافية إلى المخزف المركزي بعد معالجتيا .6
 .القياـ بإعالف األرصدة الحديثة قيد التخزيف .7

: مصمحة البحث الببميوغرافي .3

استقباؿ طمبة السنوات النيائية وطمبة ما بعد التدرج واألساتذة وتسجيميـ في بنؾ  .1
 .المعمومات عبر الخط المباشر



  الدراسة المٌدانٌة                                                             رابع  الفصل ال

 

 
102 

توجيو طمبة ما بعد التدرج إلى الكيفية التي تتـ بيا عممية البحث الببميوغرافي  .2
 .بواسطة األقراص المضغوطة المحمولة أو البحث اآللي

 .تزويد طمبة ما بعد التدرج بقواعد المعمومات ذات الممخصات والنصوص الكاممة .3
تزويد الرواد بالدوريات والمجالت التي تحتوي عمى مجموعة مف رسائؿ الدكتوراه  .4

 .والماجستير والكتب المرجعية والقواميس والموسوعات العممية التي ال تعار خارجيا

: مصمحة اإلعالم والتوجيه .4

 .استقباؿ الرواد مف طمبة وباحثيف وأساتذة وعماؿ وتسجيميـ .1

منح رواد المكتبة المسجميف بطاقة القارئ، والتي يتـ تجديدىا مع بداية كؿ موسـ  .2
 .جامعي

 .تقديـ اإلعارة الخارجية بنظاـ أسبوعي لكؿ كتاب يعار مع قابمية التمديد ليذه المدة .3

 .توعية المنخرطيف بالمكتبة بإلزامية احتراـ النظاـ الداخمي ليا .4

 .إعداد استمارات التبرئة الخاصة بالرواد في نياية كؿ موسـ جامعي .5

 .إعداد اإلحصائيات والجرد السنوي لمرصيد الوثائقي .6

إعداد قائمة اسمية لمرواد في حالة عدـ إرجاع األوعية الوثائقية مف طرؼ المستفيديف،  .7
 .لمطالبتيـ بيا بحسب اإلجراءات المعموؿ بيا  في المكتبة
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.تحميل نتائج االستبيان: نتائج الدراسة الميدانية  

.بيانات شخصية: المحور األول  

 
الجنس 

 
التكرار 

 
النسبة 

 
ذكر 

23 38,33% 

 %61,66 37أنثى 

 60المجموع 
 

99,99% 

 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس     (:7)الجدول رقم 

 مستفيدة 37مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ أعاله يتبيف أف عدد اإلناث  
 مستفيد مف المكتبة أي 23عدد الذكور   مف أفراد العينة ىـ إناث بينما%61,66أي بنسبة 

 مف أفراد العينة ىـ ذكور، والسبب راجع في ذلؾ إلى ارتفاع نسبة اإلناث في %38بنسبة 
المجتمع بصفة عامة، إضافة إلى اىتماـ ومثابرة اإلناث عمى مزاولة الدراسة والنجاح مما قد 

. يفسر تواجدىف بأغمبية في المكتبة

 

. دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الجنس(: 2)الشكل رقم 

%38,33

%61,66

ذكر أنثى
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 . مستويات أفراد العينة: 2السؤال 

 
المستوى 

 
التكرار 

 
النسبة 

 %58,33 35ليسانس 

 %25 15ماستر 

 %11,66 7ماجيستير 

 %5 3دكتورة 

 %100 60المجموع 

.       مستويات أفراد العينة(: 8)الجدول رقم
 طالب مف أفراد العينة 35مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف عدد الطمبة بمستوى ليسانس   

 يترددوف عمى المكتبة بكثرة وقد يكوف السبب راجع إلى أف الطمبة %58,33أي ما يعادؿ نسبة 
المسجميف في الجامعة بمستوى ليسانس يمثموف النسبة األكبر في الجامعة ويميو عدد طمبة 

 مف أفراد العينة أقؿ ترددا نظرا لقمتيـ مقارنة بطمبة %25 أي ما يعادؿ نسبة 15ماستر 
 طمبة ماجستير مف العينة والتي كانت نسبتيا قميمة المقدرة ب 7ليسانس باإلضافة إلى 

 والسبب راجع إلى %5 وأخيرا نجد طمبة الدكتورة الذيف يمثموف أقؿ نسبة مقدرة ب 11,66%
. العدد المحدد المسجؿ بالجامعة ليذه الفئة

 

. دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى (:3)الشكل رقم

%85.3325%

%11,66 5%

لٌاسنس ماستر ماجٌستٌر دكتوره
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 . المستفيدتخصص: 3السؤال رقم  

 
التخصص 

 
التكرار 

 
النسبة 

 %44,66 25العموم االجتماعية واإلنسانية 
 %33,33 20اآلداب والمغات 

 %16,66 10الحقوق والعموم السياسية 

 %8,33 05العموم االقتصادية 

 %99,99 60المجموع 

.       توزيع أفراد العينة حسب التخصص(: 9)الجدول رقم 
نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف اكبر نسبة ىي لتخصص العمـو االجتماعية  

المتمثمة في تخصص اآلداب  33.33%  تمييا النسبة41.66%واإلنسانية المقدرة ب 
التي 16.66% والمغات، وىذا راجع إلى تواجد المكتبة المركزية بالقرب مف الكميتيف ثـ نسبة 

تخص الحقوؽ والعمـو السياسية، وتخصص العمـو االقتصادية الذي يمثؿ النسبة األقؿ والمقدرة 
، وقد يكوف السبب راجع إلى تردد طمبة التخصصيف األخيريف عمى مكتبات الكميات 8.33%ػػ ب

. عمى غرار المكتبة المركزية

 

 .دائرة نسبية لتوزيع العينة حسب التخصص(: 4)الشكل رقم 

%41.66

%33.33

%16,66
%8.33

العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة اآلداب واللغات الحقوق والعلوم السٌاسٌة العلوم االقتصادٌة
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خدمات المعمومات في المكتبة المركزية  :المحور الثاني

ما لغرض من استخدامك لممكتبة؟      : 4السؤال 
عالوة عمى الوظائؼ التقميدية التي تقـو بيا المكتبة الجامعية، فإنيا تساىـ في تطوير  

البحث العممي مف خالؿ إمداد المستفيديف بمصادر المعمومات التي تخدـ المناىج الدراسية 
المقررة، حيث أف المكتبة المركزية تتوفر عمى رصيد معتبر في مجاالت مختمفة، وبالتالي 
استخداميا يكوف ألغراض وأسباب متعددة، والجدوؿ التالي يبيف لنا األسباب الرئيسية لتردد 

: المستفيديف عمى المكتبة

  
 االحتماالت

 
التكرار 

 
النسبة المئوية 

إنجاز مذكرات التخرج 
 

49 48,03% 

تحضير البحوث 
 

36 35,29% 

المطالعة 
 

17 16,66% 

 %99,98 102المجموع 
   . تردد المستفيدين عل المكتبةأغراض يمثل (: 10)الجدول رقم 

 مف خالؿ نتائج الجدوؿ يتبيف أف المستفيديف الذيف يترددوف عمى المكتبة مف أجؿ إنجاز 
 وىذا راجع إلى أف عدد المقبميف عمى التخرج يشكؿ %48,03مذكرات التخرج بمغت نسبتيـ 

النسبة األكبر ضمف فئات المستفيديف، بينما بمغت نسبة المستفيديف الذيف يترددوف عمى المكتبة 
 باعتبار أف عممية إنجاز البحوث ميمة عمى مدار الموسـ %35,29بغية تحضير البحوث 

 تخص المتردديف عمى المكتبة مف %16,66الدراسي، في حيف نجد النسبة األقؿ والمقدرة ب 
.  أجؿ المطالعة لممستفيديف الذيف يسعوف لتنمية قدراتيـ الفكرية
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 . استخدام المكتبةأغراضدائرة نسبية تمثل (: 5)الشكل رقم 

ما هي خدمات المعمومات التي تقدمها لها المكتبة المركزية؟ : 5السؤال 

عمى المكتبة أف تسعى عمى الدواـ مف خالؿ معرفة احتياجات المستفيديف وطمباتيـ مف خدمات 
المعمومات بغرض توفيرىا، والجدوؿ التالي يبيف خدمات المعمومات المتوفرة والتي تقدميا 

: المكتبة

النسبة التكرار  االحتماالت

خدمة البحث في قواعد 
 البيانات

 
60 

 

31,41% 

 %31,41 60 خدمة اإلعارة

 %10,99 21 الخدمة المرجعية
 %17,27 33خدمة االنترنت 

 %6,80 13 المستفيدينتكوين خدمة 
 %2,09 4 ةخدمة اإلحاطة الجاري

 %99,97 191المجموع 

 .خدمات المعمومات التي تقدمها المكتبة لممستفيد (:11)الجدول رقم 

%48,03

%35,29

%16,66

إنجاز مذكرات التخرج تحضٌر البحوث المطالعة



  الدراسة المٌدانٌة                                                             رابع  الفصل ال

 

 
108 

تبيف أف معظـ الطمبة المستجوبيف ( 11)رقـ مف خالؿ استقرائنا لبيانات الجدوؿ 
يترددوف عمى المكتبة لطمب خدمة البحث في قواعد البيانات وبنوؾ المعمومات والتي قدرت 

 حيث تمثؿ ىذه الخدمة الخطوة األولية قبؿ القياـ بطمب مصادر %31,41نسبتيا ب 
المعمومات  أي الحصوؿ عمى البيانات الببميوغرافية لممواد المكتبية بطريقة آلية مما يسيؿ 

عممية البحث لممستفيد في الحصوؿ عمى ما يناسبو مف معمومات، وتمييا خدمة اإلعارة بنفس 
بحكـ أف خدمة البحث واإلعارة متكاممتيف وىو أمر طبيعي كوف أف خدمة  %31,41النسبة  

اإلعارة مف أشير الخدمات، بؿ  وأنفعيا بالنسبة لممستفيد مقارنة بالخدمات األخرى، حيث تمكنو 
مف حيازة المادة المكتبية لمدة معينة، مما يجعميا خدمة بسيطة وسيمة ومطموبة بكثرة، ،تمييا 

 وىذا يرجع إلى الصعوبات التي تواجو بعض المستفيديف في %10,99الخدمة المرجعية بنسبة 
العثور عمى بعض المعمومات أو مصادرىا فيي خدمة البد مف توفرىا في المكتبة نظرا لحاجة 

 وىي نسبة %17,27نسبة معتبرة مف المستفيديف ليا، لتأتي بعدىا خدمة اإلنترنت بنسبة 
معتبرة وىذا قد يكوف راجع  لثورة المعمومات والتطور التكنولوجي الحاصؿ في مجاؿ االتصاؿ 
واإلعالـ ، ودخولو عمى المكتبات ومراكز المعمومات إضافة إلى أنيا خدمة مجانية يستخدميا 

،  حيث أخذت خدمة تكويف المستفيديف أخرىالمستفيد  لمبحث عف المعمومات أو ألغراض 
 باعتبار وجود بعض الطمبة الميتميف والمجتيديف في %6,80 النسبة القميمة والمقدرة  ب

مجاالت تخصصاتيـ مما يؤدي بيـ إلى طمب المساعدة مف المكتبييف والمتخصصيف في كيفية 
البحث في المجموعات المكتبية المتوفرة أو في كيفية استخداـ الفيرس اآللي والبحث فيو بطرؽ 
مختمفة ومتقدمة وىذا لمكيفية السميمة في الحصوؿ عمى مصادر المعمومات، أما خدمة اإلحاطة 

 وىي النسبة األقؿ  وىذا راجع إلى أنيا غير معروفة لدى %2,09الجارية فقد بمغت نسبتيا 
يدركوف أىميتيا ومنافعيا إال القميؿ منيـ، وىذا ما الحظناه مف خالؿ  المستفيديف، كما أنيـ ال

وبتالي فإننا مف خالؿ تحميؿ الجدوؿ نجد أف المستفيديف يتوجيوف نحو . توزيع االستمارات
الخدمات الشائعة كخدمة اإلعارة والبحث، إضافة إلى خدمة اإلنترنت  بينما ينصرفوف عف 

 .الخدمات الغير معروفة لدييـ، والتي ال  يدركوف فوائدىا
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 .دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب الخدمات المقدمة(: 6)الشكل رقم 

 البحث التي تستخدمها ؟ أدواتهي  ما: 6السؤال 

 
 االحتماالت

 
التكرار 

 
النسبة 

الفهرس اإللكتروني 
 

60 
 

50,84% 

 
الفهرس التقميدي 

17 14,40% 

 
قواعد البيانات وبنوك 

( SNDL)المعمومات 

 
41 

34,74% 

 
المجموع 

118 99,98% 

 .أدوات البحث المستخدمة في المكتبة(: 12)الجدول رقم 

 

%58,33%16,66

%11,66

%8,33

%5

0%

خدمة اإلعارة خدمة البحث فً قواعد البٌانات وبنوك المعلومات

الخدمة المرجعٌة  خدمة اإلنترنت 

خدمة تكوٌن المستفٌدٌن خدمة اإلحاطة الجارٌة
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بأف نسبة الطمبة الذيف يستعمموف الفيرس (12) رقـ نالحظ مف خالؿ الجدوؿ  
 وىذا نسبة  لسيولة البحث فيو وتوفير %50,84اإللكتروني تمثؿ النسبة األكبر والمقدرة ب 

 %14,40الوقت عمى المستفيديف، غير أف الفيرس التقميدي كانت نسبة استعمالو مقدرة ب 
ألف بعض المستفيديف يفضموف استخداـ الفيرس التقميدي، أما البحث في قواعد البيانات وبنوؾ 

 باعتبار أف بعض الطمبة الباحثيف يجتيدوف في البحث %34,74المعمومات قدرت نسبتو ب 
بميوغرافية في ىذه البوابة الغنية بمصادر بعف مصادر معمومات إلكترونية أو بياناتيا اؿ

المعمومات المختمفة والتي وفرتيا الدولة بمبالغ باىظة لتتيحيا مجانا لمباحثيف األكاديمييف مف 
 .أجؿ تسييؿ الوصوؿ إلى ما يبحثوف عنو مف معمومات تمبي رغباتيـ

 

 

. دائرة نسبية تمثل توزيع أفراد العينة حسب أدوات البحث المستخدمة(: 7)الشكل رقم 

هل نظام التصنيف المستخدم في ترتيب المجموعات مناسب أم غير : 7السؤال 
مناسب؟ 

النسبة المئوية التكرار  االحتماالت
 %73,33 44مناسب 

 %26,66 16غير مناسب 
 %99,99 60المجموع 

 .مدى مناسبة نظام تصنيف المجموعات المكتبية لممستفيد(: 13)الجدول رقم 

%50,84

%14,40

%34,74

الفهرس اإللكترونً الفهرس التقلٌدي SNDLالبحث فً قواعد البٌانات وبنوك المعلومات 
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أف أغمبية المبحوثيف أجابوا بأف نظاـ ( 13)رقـ يتضح لنا مف خالؿ بيانات الجدوؿ  
 قد ترجع ىذه النسبة إلى أف الطمبة يصموف مف خالؿ نظاـ %73,33التصنيؼ مناسب بنسبة 

التصنيؼ إلى مصادر المعمومات بسيولة، غير نسبة الذيف أجابوا عمى أف النظاـ  ال يناسبيـ 
 ، قد يكوف السبب في تمقي بعض الطمبة صعوبات في البحث المتقدـ أو %26,66قدرت 

. البحث عف طريؽ بيانات ببميوغرافية مختمفة

 

 .دائرة نسبية تمثل رأي المستفيد في مناسبة نظام التصنيف(: 8)الشكل رقم 

ما هي أشكال مصادر المعمومات المتوفرة في المكتبة؟(: 8)السؤال رقم   

 
 االحتماالت

 

 
التكرار 

 
النسبة المئوية 

 %76,92 60 مصادر ورقية

 %14,10 11 مصادر سمعية بصرية

 %8,97 7 مصادر الكترونية

المجموع 
 

78 99,99% 

 .ةمصادر المعمومات التي توفرها المكتب(: 14)الجدول رقم 

%26,66

%73,33

مناسب غٌر مناسب 
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نالحظ أف المستفيديف الذيف يستخدموف مصادر المعمومات ( 13)رقـ مف خالؿ الجدوؿ 
 وىي النسبة األكبر وقد يكوف السبب في اعتياد المستفيد عمى %76,92الورقية بمغت نسبتيـ 

 فمف الممكف %14,10استعماؿ الرصيد الورقي ، بينما نجد المصادر السمعية البصرية بنسبة 
أف ترجع ىذه النسبة إلى نقص خبرة المستفيد في استخداـ ىذه المصادر ، إال أف نسبة 

 وىذا احتماال لنقص الرصيد اإللكتروني في تغطية %8,97المصادر اإللكترونية قدرت ب 
 .حاجات المستفيد

 

 .دائرة نسبية توضح توزيع أفراد العينة حسب المصادر التي توفرها المكتبة(: 9)الشكل رقم 

 ما نوع اإلعارة التي تستخدمها في المكتبة؟ :9السؤال رقم 

النسبة المئوية التكرار  االحتماالت
إعارة خارجية 

 
57 67,85% 

إعارة داخمية 
 

27 32,14% 

 %00 00إعارة عن بعد 

 %99,99 84 المجموع

   .نوع اإلعارة المستخدمة من طرف المستفيد : (15)الجدول رقم 
  

%76,92

%14,10

%8,97

مصادر ورقٌة مصادر سمعٌة بصرٌة مصادر إلكترونٌة
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نتائج الجدوؿ  تبيف لنا أف المستفيديف يستخدموف اإلعارة الخارجية بنسبة  مف خالؿ
يستخدموف اإلعارة الداخمية، وقد يكوف السبب في ميوؿ  %32,14، بينما نسبة 67,85%

المستفيديف إلى اإلعارة الخارجية ىو الوقت الذي يسمح ليـ بحيازة مصادر المعمومات لفترة 
 وىذا قد يكوف راجع إلى أف ىذه الخدمة غير متوفرة %00معينة، أما اإلعارة عف بعد فنسبتيا  

.  في المكتبة أو أف المكتبة لـ تييئ إمكاناتيا بعد لتقديـ ىذه الخدمة

 

دائرة نسبية تمثل أنواع اإلعارة المستخدمة في الحصول               (:  10)الشكل رقم 
. عمى مصادر المعمومات

م لك المكتبة الخدمة المرجعية؟ دكيف تق: 10السؤال رقم 

 
 النسبة المئوية

 
راتالتكرا  

 
 االحتماالت

تالرد عمى االستفسارا 47 %66,19  
 

اإلحالة إلى مصادر  24 %33,80
 المعمومات

 المجموع 71 %99,99
. كيفية تقديم الخدمة المرجعية من طرف المكتبة لممستفيد(:16)جدول رقم   

%67,85

%32,14

%0

إعارة خارجٌة إعارة داخلٌة إعارة عن بعد
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 مثمت نسبة الرد عمى %66,19عند استقرائنا لنتائج الجدوؿ تبيف لنا أف نسبة 
االستفسارات أو اإلجابة المباشرة مف طرؼ أخصائي الخدمة، والتي شكمت النسبة األكبر قد 

يرجع السبب إلى توفر اإلجابات لدى األخصائي أو إلى بساطة األسئمة الموجية إليو مف طرؼ 
 اإلحالة إلى مصادر المعمومات، ويمكف إرجاع ذلؾ %33,80المستفيد،  في حيف مثمت نسبة 

إلى نوع االستفسارات والتساؤالت التي يتمقاىا أخصائي المراجع والتي قد تستغرؽ وقت لإلجابة 
. عمييا

 
.دائرة نسبية تمثل نوع الخدمة المرجعية المقدمة لممستفيدين(: 11)الشكل رقم   

هل تقوم المكتبة بعرض المقتنيات الجديدة؟ : 11السؤال رقم 

االحتماالت 
 

النسبة المئوية التكرار 

نعم 
 

11 18,33% 

ال 
 

49 81,66 

 %99,99 60المجموع 
  .عرض المكتبة لممقتنيات الجديدة(: 71)جدول رقم 

%66,19

%33,80

الرد على االستفسارات اإلحالة إلى مصادر المعلومات
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 أي أف المكتبة (نعم)بػػ  أجابوا %18,33أف نسبة ( 16)رقـ يتضح مف الجدوؿ  
تعرض أو تعمـ المستفيديف بالمقتنيات الجديدة قد ترجع النسبة إلى ترددىـ الدائـ عمى المكتبة أو 

 ، حيث قدرت (ال)اىتماميـ ومواكبتيـ لكؿ ما ىو جديد في المكتبة، بينما األغمبية أجابوا بػ 
، فربما يكوف السبب أنيـ ال يعرفوف ىذه الخدمة أو ال يدركوف أىميتيا  %81,66نسبتيـ بػ  
 .وفوائدىا

 
 .دائرة نسبية تمثل عرض المكتبة لممقتنيات الجديدة(: 12)الشكل رقم 

كيف تستخدم اإلنترنت؟ : 12السؤال رقم 

النسبة المئوية التكرار  االحتماالت
 

 %21,47 32البريد اإللكتروني 
 %35,57 53مواقع التواصل االجتماعي 
البحث في بنوك المعمومات 

وقواعد البيانات 
47 31,54% 

 %11,40 17أغراض أخرى 
 %99,98 149المجموع 

   .كيفية استخدام المستفيد لإلنترنت (:18)الجدول رقم 

%18,33

%81,66

نعم ال
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 تمثؿ المستفيديف الذيف يستخدموف اإلنترنت %21,47 أف نسبة  (21)رقـيبيف الجدوؿ  
في البريد اإللكتروني وىذا أمر طبيعي كوف أنيـ يستخدموف ىذه االخدمة في إرساؿ واستقباؿ 

 لمذيف يستخدموف ىذه الخدمة %35,57المعمومات أو الرسائؿ الشخصية أو غيرىا، تمييا نسبة 
في مواقع التواصؿ االجتماعي وىذا قد يرجع بنسبة كبيرة إلى ما شيده العالـ مف ثورة في 

تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ ومزاياىا التي جذبتيـ الستغالليا، بينما قدر استخداميا لغرض 
 وىو الغرض البارز في %31,54البحث في بنوؾ المعمومات وقواعد البيانات بنسبة 

االستخداـ كوف أف العينة تمثؿ باحثيف أكاديمييف وىو ما يدفعيـ إلى البحث عف المعمومات 
لتمبية حاجاتيـ، غير أف بعضيـ يستخدمونيا ألغراض أخرى كالترفيو والتسمية والذيف قدرت 

 .   مف مجموع أفراد العينة%11,40نسبتيـ 

 
.   دائرة نسبية تمثل كيفية استخدام اإلنترنت حسب أفراد العينة(: 13)الشكل رقم 

تقييم خدمات المعمومات : المحور الثالث

هل أنت راض عن خدمات المعمومات المقدمة؟ : 13السؤال رقم 

النسبة المئوية التكرار االحتماالت 
 %61,66 37نعم 
 %38,33 23ال 

 %99,99 60المجموع 
 . رضى المستفيد عن خدمات المعمومات المقدمة(: 19)الجدول رقم 

%21,47

%35,57

%31,54

%11,40

البرٌد اإللكترونً مواقع التواصل االجتماعً البحث فً بنوك المعلومات وقواعد البٌانات أغراض أخرى
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 (نعم) مف المستجوبيف أجابوا بػ %61,66أف نسبة ( 18)رقـ يتبيف مف خالؿ الجدوؿ  
وىذا يدلي برضاىـ عف الخدمات المقدمة إلى حد ما فمف المحتمؿ أف يرجع السبب إلى 

استعماؿ جؿ المستفيديف لمخدمات الشائعة فقط كخدمتي البحث الببميوغرافي واإلعارة أو خدمة 
 مما يدؿ عمى عدـ رضى البعض %38,33قدرت بػ  (ال)اإلنترنت، غير نسبة الذيف أجابوا بػ 

دراكيـ لخدمات أخرى أو اطالعيـ عمييا واجتيادىـ  منيـ،فربما يرجع ىذا إلى اىتماـ بعضيـ وا 
.  لمحصوؿ عمى خدمات أفضؿ تخدـ مجاالت تخصصيـ وتوفر حاجتيـ لممعمومة

 
 .دائرة نسبية توضح رضى المستفيد عمى خدمات المعمومات المقدمة(: 14)الشكل رقم 

؟ العاممينما تقييمك لمستوى أداء وكفاءة : 14السؤال رقم 

النسبة المئوية التكرار  تاالحتماال
 61,66% 37مقبول 

 
جيد 
 

17 %28,33 

 
 10% 06ضعيف 

 %99,99 60المجموع 
 .تقييم مستوى أداء وكفاءة العاممين(: 20)الجدول رقم 

%61,66

%38,33

نعم ال
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رأي المستفيديف في مستوى كفاءة وأداء ( 19)رقـ نالحظ مف خالؿ بيانات الجدوؿ 
العامميف لوظائفيـ ونشاطاتيـ المكتبية خاصة تمؾ التي ليا ارتباط كبير بالجميور فقد بمغت 

  قد ترجع ىذه النسبة إلى%61,66نسبة األفراد الذيف يعتبروف مستوى أداء العامميف مقبوؿ 
والمذكورة سابقا، استخداميـ لممكتبة في طمب الخدمات الروتينية والتي ال تخمو منيا أي مكتبة 

 يروف أف مستوى أداء العامميف جيد فقد يكوف مف المحتمؿ قمة ترددىـ %28,33بينما نسبة 
، أما نسبة األفراد الذيف يروف أف مستوى وأىميتياعمى المكتبة أو عدـ إدراكيـ لمخدمات األخرى 

 والتي مثمت النسبة األقؿ مف مجموع النسب، كما أنيا يمكف %10العامميف ضعيؼ قدرت بػ 
أف تعطي مؤشرا تنبيييا لممكتبة في اتخاذ السياسات واإلجراءات المناسبة التي مف شأنيا 
االرتقاء بكفاءة العامميف في تقديـ خدمات المعمومات إلرضاء المستفيديف وتحقيؽ أىداؼ 

 . المكتبة في نفس الوقت

 

. دائرة نسبية توضح تقييم المستفيدين لمستوى أداء وكفاءة العاممين(: 15)الشكل رقم 

هل المعاممة التي تتمقاها من قبل موظفي المكتبة مناسبة أم غير : 15السؤال رقم 
مناسبة ؟ 

النسبة المئوية التكرار االحتماالت 
 %76,66 46مناسبة 

 %23,33 14غير مناسبة 
 %99,99 60المجموع 

  . تعــــامــل موظفي المكتبة مع المستـفيــــــــد: (21)الجدول رقم 

%61,66

%28,33

10%

مقبول جٌد ضعٌف
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مف المستجوبيف أجابوا عمى  %76,66بعد استقرائنا لبيانات الجدوؿ الحظنا أف نسبة  
أف سموؾ العامميف مناسب ليـ وىذا ما يشجعيـ عمى اإلقباؿ عمى المكتبة وطمب الخدمة 

 مف المبحوثيف أجابوا عمى اف معاممة الموظفيف غير %23,33المعموماتية، غير أف نسبة 
مناسبة ليـ، ويحتمؿ أف ترجع ىذه النسبة إلى الحالة النفسية لمعامميف كما ال ننفي احتماؿ وجود 

سموكات مغايرة مف طرؼ المستفيد مما يؤثر عمى تصرفات الموظفيف، وعميو فيجب عمى 
العامميف  أف يظيروا دائما حسف سموكيـ في استقباؿ المستفيد و التعامؿ معو بمرونة كي 

 .يرسموا صورة جيدة لممكتبة وخدماتيا في ذىف المستفيد

 

  . دائرة نسبية توضح تعامل موظفي المكتبة مع المستفيد(: 16)الشكل رقم 

هل تالئمك برمجية البحث اآللي لممكتبة؟ : 16السؤال رقم 

النسبة المئوية التكرار االحتماالت 
 %70 42نعم 
 30% 18ال 

 100% 60المجموع 
  .مالئمة برمجية البحث اآللي في المكتبة لممستـــفيـــــد(: 22)الجدول رقم 

نالحظ أف أغمبية المستجوبيف أجابوا بنعـ حيث ( 21)رقـ مف خالؿ نتائج الجدوؿ  
 قد ترجح ىذه النسبة إلى اعتيادىـ عمى الطريقة البسيطة والمعروفة في %70قدرت نسبتيـ  بػ 

البحث، أو أنيـ ال يدركوف أىمية ىذه البرمجية في عممية البحث عف مصادر المعمومات مما 

%76.66

%23.33

مناسبة  غٌر مناسبة
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لعدة أسباب والتي  (ال) أجابوا بػ %30يبعدىـ عف طمب خدمة تكويف المستفيد، إال أف نسبة 
:   تالييوضحيا الجدوؿ اؿ

النسبة المئوية التكرار االحتماالت 
 %00 00واجهة البرمجية غير مناسبة 
 %60,71 17خيارات البحث غير كافية 

    المستخمصات   عدم توفر
والكشافات اآللية     

 
11 

 
39,28% 
 

 %99,99 28المجموع 
  .مالئمة برمجية البحث اآللي في المكتبة لممستـــفيـــــد(: 23)الجدول رقم 

أردنا التعرؼ عمى نقائص أو مشاكؿ برمجية  (22) مف خالؿ بيانات الجدوؿ رقـ 
ت نسبة الذيف أجابوا عمى أف غالبحث اآللي في المكتبة مف خالؿ إجابات المستجوبيف حيث بؿ

 وىذا يبيف رضاىـ عمى واجية البرمجية وعمى كفايتيا مف %00واجية البرمجية غير مناسبة 
 أجابوا عمى أف خيارات البحث غير %61,11ناحية التصميـ بالنسبة ليـ، غير أف نسبة 

  ىي نسبة الذيف أدلو بعدـ توفر المستخمصات والكشافات اآللية، وىذا %38,88كافية، بينما 
راجع إلى عدـ توفير المكتبة لخدمة االستخالص والتكشيؼ أو أنيا لـ تؤىؿ لتقديـ ىذه الخدمة 

. ألسباب معينة

 

.ددائرة نسبية تبين مالئمة برمجية البحث في المكتبة لممستفي: (17)الشكل رقم   

70%

30%

نعم ال
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هل الرصيد الوثائقي بالمكتبة يغطي احتياجاتكم؟: 17السؤال رقم   

 االحتماالت التــــــــــــــكــــــرا ر النسبة المئوية
 نعم 43 %71,66
 ال 17 %28,33
 المجموع 60 %99,99

     . تغطية الرصيد الحتياجات المستفيد: (24)الجدول رقم 
( نعم) مف المبحوثيف أجابوا ب %71,66بعد استقرائنا لنتائج الجدوؿ توضح أف نسبة  

وىي تمثؿ األغمبية كوف أف أغمب أفراد العينة ىـ طمبة ليسانس فمف المعروؼ أنيـ مكمفوف 
، وىذا ألسباب (ال) كانت إجاباتيـ بػػ %28,33بإنجاز البحوث والتي مذكرات، غير أف نسبة 

   :مختمفة والتي يوضحيا الجدوؿ الموالي

 النسبة المئوية التــــــــــكــــــرا ر االحتماالت
 %43,75 14 قمة عدد العناوين والنسخ
نقص التنوع في أشكال 

 (مصادر إلكترونية)الرصيد
11 34,37% 

قمة المصادر بالمغات 
 األجنبية

07 21,87% 

 %99,99 32 المجموع
     .تغطية الرصيد الحتياجات المستفيد(: 24)الجدول رقم 

تعود إجابتيـ ألسباب  (ال) نسبة المستفيديف الذيف أجابوا بػػ  مف خالؿ بيانات الجدوؿ أف 
 التي تعود إلى نقص %34,37، ونسبة %43,75كقمة العناويف  والنسخ والتي بمغت نسبتيـ 

التنوع في أشكاؿ الرصيد وحاجة بعض المستفيديف إلى المصادر اإللكترونية، غير أف نسبة 
 . يرجحوف ذلؾ لقمة المصادر بالمغات األجنبية21,87%
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.دائرة نسبية توضح تغطية الرصيد الوثائقي الحتياجات المستفيد(: 18)الشكل رقم   

هل النظام الداخمي لممكتبة مناسب أم غير مناسب؟: 18السؤال   

 االحتماالت التــــــكــــــرا ر النسبة المئوية
 مناسب 37 %61,66
 غير مناسب 23 %38,33
 المجموع 60 %99,99

 .   رأي المستفيد في مناسبة النظام الداخمي لممكتبة: (25) الجدول رقم 
 مف المبحوثيف يروف أف نظاـ المكتبة %61,66أف نسبة  نالحظ مف نتائج الجدوؿ

 يروف أف النظاـ غير مناسب وقد تختمؼ األسباب حسب المستفيد %38,33مناسب، أما نسبة 
 .لمدى استجابة النظاـ لمتطمباتو في تمبية حاجاتو و تحقيؽ رغباتو

   

. دائرة نسبية تمثل رأي المستفيد في مناسبة النظام الداخمي لممكتبة(:19)الشكل رقم   

%71,66

%28,33

ال نعم

%61,66

%38,33

مناسب غٌر مناسب
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 . في رأيك ما مدى مساهمة الرصيد الوثائقي في التحصيل العممي: 19السؤال 

 النسبة المئوية التــــــــــكــــرا ر االحتماالت
 %32,37 45 تدعيم البرامج التعميمية
 االرتقاء بمستوى البحوث 

 العممية 
51 36,69% 

 %30,93 43 تنمية قدرات الطالب الفكرية
 %99,99 139 المجموع

  .مدى مساهمة الرصيد الوثائقي في التحصيل العممي(: 26)الجدول رقم 
 %36,69 و 30,93 يتبيف مف نتائج الجدوؿ أعاله أف النسب متقاربة تراوحت مابيف 

وىي متوافقة إلى حد ما والتي تمثؿ رأي المستفيد في مساىمة الرصيد الوثائقي في التحصيؿ 
العممي مف خالؿ تدعيـ البرامج التعميمة واالرتقاء بمستوى البحوث العممية و تنمية قدرات 

 .الطالب الفكرية لممستفيد في نفس الوقت

 

 

 .دائرة نسبية تمثل مدى مساهمة الرصيد الوثائقي في التحصيل العممي: (20)الشكل رقم 

 

 

32,37%

%36,39

%30,93

تدعٌم البرامج التعلٌمٌة االرتقاء بمستوى البحوث العلمٌة تنمٌة قدرات الطالب الفكرٌة
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 برأيك ما هي العوائق التي يعاني منها النظام الداخمي لممكتبة؟ :20السؤال 

 النسبة المئوية التـــــــــــــــــكــــــرا ر االحتماالت
 38,35% 56 عدد الكتب المعارة غير كافي

 الفضاء المخصص لمطالعة
 غير كافي

 
74 

 
 

%32,19 

 
ساعات فتح المكتبة غير         

 مناسبة
43 %29,45 

 
 %99,99 146 المجموع

            .العوائق التي يعاني منها النظام (:27)الجدول رقم 
مف اإلجابات تدلي بأف عدد  %38,35مف خالؿ استقرائنا لبيانات الجدوؿ تبيف لنا أف نسبة   

الكتب المعارة غير كافي، فالمكتبة تسمح بإعارة كتابيف وىذا غير كافي في نظر المستفيد فيـ 
يحتاجوف ألكثر مف وثيقة خاصة الذيف يقوموف بإنجاز المذكرات وما يترتب عنيا مف الحاجة 

 أجابوا بأف الفضاء المخصص لممطالعة غير كافي %32,19لمصادر المعمومات، تمييا نسبة 
هذا قد ٌرجع إلى تضخم أو كثرة المستفٌدٌن فً المكتبة و تعدد فئاتهم باعتبارها مكتبة و 

 أجابوا عمى أف عدد ساعات فتح المكتبة غير مناسبة، قد ترجع %29,45 مركزٌة، أما نسبة
ىذه النسبة إلى عدـ توفر نظاـ التناوب بالمكتبة الستمرار تقديـ خدماتيا في ظؿ تردد المستفيد 

 .عمييا

 
 .دائرة نسبية لعوائق النظام الداخمي لممكتبة (:21)الشكل رقم 

%38.35

%32.19

%29.45

عدد الكتب المعارة غٌر كافً الفضاء المخصص للمطالعة غٌر كافً ساعات فتح المكتبة غٌر مناسبة
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 هل مدة اإلعارة كافية لتمبية احتياجاتك المعموماتية؟: 21السؤال رقم 

 النسبة المـئوية التــــــــــــكــــــرا ر االحتماالت
 %28,33 17 نعم
 71.66% 43 ال

 %99,99 60 المجموع
 .مدى كفاية مدة اإلعارة بالنسبة لممستفيدين(: 28)الجدول رقم 

 راضوف عف مدة اإلعارة قد يرجع ىذا %28,33بعد قراءتنا لبيانات الجدوؿ تبيف أف نسبة      
لقمة ترددىـ أو استخداميـ لممكتبة مما يمبي احتياجيـ لممعمومة، غير أف أغمبية المبحوثيف 

 البرنامج  كثافةيعود كذلؾ إلى و%71,66بنسبة أجابوا عمى أف مدة اإلعارة غير كافية 
أف بعض الوثائؽ تحتاج إلى وقت طويؿ لفيميا و االستفادة   الجديد وLMDالدراسي نظاـ 

 .منيا

 

 .دائرة نسبية تبين مدى كفاية مدة اإلعارة الخارجية لممستفيد(: 22)الشكل رقم 

 

 

 

%71,66

%28,33

نعم ال
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 هل ترى أن عدد العاممين في المكتبة كاف لتقديم الخدمات؟  : 22السؤال رقم 

 النسبة المئوية التــــــــــــــــكــــرا ر االحتماالت 
 %73,33 44 نعم
 %26,66 16 ال

 %99,99 60 المجموع
 .كفاية عدد العاممين بالمكتبة لتقديم الخدماتمدى : (29)الجدول رقم 

  مف خالؿ الجدوؿ يتضح لنا أف معظـ أفراد العينة يعتبروف أف عدد العامميف كاؼ لتمبية    
 وقد تخص ىذه %73,33احتياجات المستفيديف مف خدمات المعمومات فقد بمغت النسبة 

النسبة الخدمات الروتينية الظاىرة واألكثر طمبا مف المستفيد كخدمة اإلعارة وال تشمؿ الخدمات 
الفنية والتقنية الغير مباشرة والتي ال يعرفيا المستفيد، أما نسبة المستجوبيف الذيف أدلو بأف عدد 

ويحتمؿ أف ترجع ىذه النسبة كوف أف  %26,66العامميف بالمكتبة غير كاؼ قدرت نسبتيـ بػ 
ىذا العدد مف األفراد يحتاجوف لخدمات أخرى والتي ال توفرىا المكتبة مثؿ خدمة التكشيؼ 

 .واالستخالص اآللي وخدمة البث االنتقائي المعمومة وغيرىا مف الخدمات اإلضافية

  

 
 .تمثيل بياني لمدى كفاية عدد العاممين بالمكتبة لتقديم الخدمات(: 23)الشكل رقم 

 

%73,33

%26,66

نعم ال
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 كيف ترى جودة خدمات المعمومات المقدمة؟: 23السؤال رقم 

 النسبة المئوية التــــــكـــــــــرا ر االحتماالت
 %55 33 جيدة

 %30 18 متوسطة
 %15 09 ضعيفة
 %100 60 المجموع

 .جودة خدمات المعمومات المقدمة(: 30)الجدول رقم 

رضى المستفيديف ىي الغاية التي تسعى إلييا المكتبة، وىي المؤشر الحقيقي لنجاح     
 .المكتبة، حيث يبيف الجدوؿ أعاله نتائج آراء المستفيديف حوؿ جودة الخدمات المقدمة ليـ

 ممف شممت الدراسة يروف عمى إف جودت خدمات المعمومات المقدمة %55    فنجد نسبة 
 يروف ضعؼ جودة %15 منيـ كانت إجابتيـ بأنيا متوسطة، %30ليـ جيدة، ونسبة 

الخدمات المقدمة، وىي نسبة ال يستياف بيا حيث نستخمص مف ىذه النتائج أف المستفيديف 
يسعوف لمحصوؿ عمى  خدمات دائمة ومستمرة في ظروؼ حسنة، وىذا ما يتطمب توفير 

اإلمكانيات البشرية والمادية في المكتبة ألف رضاىـ قد يكوف في نسب معينة مف الخدمات 
 .المقدمة ليـ

 

 .تمثيل بياني يوضح مدى جودة الخدمات بالنسبة لممستفيد(: 24)الشكل رقم 

55%30%

15%

جٌدة متوسطة ضعٌفة
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 هل تدون احتياجاتك في سجل االقتراحات الخاص بالمكتبة؟: 24السؤال 

 النسبة المئوية التــــــكـــــــــــــرا ر االحتماالت
 %30 18 نعم
 %70 42 ال

 %100 60 المجموع
 .تدوين احتياجات المستفيد في سجل االقتراح الخاص بالمكتبة(: 31)الجدول رقم 

 مف المستجوبيف يدونوف احتياجاتيـ في سجؿ %30 تبيف نتائج الجدوؿ أف نسبة    
 ال يسجموف احتياجاتيـ %70االقتراحات الخاص بالمكتبة، غير أف اغمبيتيـ والتي بمغت نسبتيا 

وىذا يمكف إرجاعو إلى عدـ إدراكيـ لفوائد ىذا السجؿ وأىميتو في تمبية االحتياجات وخدمات 
 .المعمومات

 

  

 .دائرة نسبية تمثل تدوين المستفيد الحتياجاته في سجل االقتراح: (25)الشكل رقم 

 

 

  

30%

70%

نعم ال
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 ما هي اقتراحاتك؟: 25السؤال رقم 

:االقتراحات لتحسين خدمات المعمومات بالمكتبة   

مف خالؿ تحميمنا ليذا السؤاؿ و المتعمؽ باقتراحات المستفيديف لتحسيف خدمات المعمومات 
بالمكتبة، وجدنا معظـ اآلراء و االقتراحات تتمحور حوؿ مجموعة مف الخدمات المعموماتية تقـو 
بيا المكتبة لتمبية حاجيات كؿ روادىا، و الرفع مف مستوى أداءىا ومف بيف االقتراحات نذكر ما 

: يمي  

 الزٌادة فً عدد الكتب الممنوحة لإلعارة الخارجٌة . 

  تمديد فترة اإلعارة الخارجية إلى أكثر مف أسبوع لتمكيف الطمبة مف االستفادة أكثر
 .مف المراجع المستعارة

 إضافة قاعات للمطالعة . 

 مضاعفة عدد عماؿ قسـ اإلعارة لتمبية الطمب بسرعة . 

 استشارة الطمبة و األخذ بآرائيـ في عممية اقتناء الوثائؽ . 

 تنظيـ ندوات و لقاءات مع الكتاب و المفكريف يحضرىا الطمبة  . 

 تحسيف معاممة الطمبة مف قبؿ الموظفيف . 

 إعادة النظر في قوائـ الفيارس حيث تدرج كتب ال تحتوي عمييا المكتبة. 

 التدريب عمى كيفية استخداـ الفيرس اآللي  والبحث في المجموعات المكتبية. 

 توفير مصادر المعمومات االليكترونية. 

 تنويع مصادر المعمومات بالغات األجنبية. 

 دخاليا في الفيرس  .عرض مصادر المعمومات الجديدة بالمكتبة وا 

 تزويد الفيرس بالمستخمصات اآللية. 

 توفير نظاـ الرفوؼ المفتوحة. 

 استشارة الطمبة و األخذ بآرائيـ في عممية اقتناء الوثائؽ. 
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 :النتـــــــــائـــــــج الـــــــعــــــــــــــــامـــة لمــدراســــــــــــــــة: 5-7

     إف الغاية مف القياـ بدراسة تقييـ خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية ىو التأكد مما 
إذا توصؿ نظاـ المعمومات إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة،  فضال انو يسمح لممسؤوليف الوقوؼ 

 . عمى وضعية النظاـ و بالتالي التعرؼ عمى مواطف القوة و الضعؼ فيو 

     مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا لتقػػيػيـ خدمات المعمومات المقدمة بالمكتبة المركزية 
 :توصمنا إلى النتائج التالية -  مػػحػمػػد بػػوضياؼ–بجامعة المسيمة 

  نجاز  أغمبية المستفيديف يترددوف عمى المكتبة ألغراض تحضير مذكرات التخرج وا 
 البحوث 

   مف أىـ خدمات المعمومات التي تقدميا المكتبة المركزية بجامعة محمد بوضياؼ
 خدمتي اإلعارة والبحث في قواعد البيانات وبنوؾ المعمومات إضافة إلى خدمة اإلنترنت

  توفر المكتبة المركزية الفيرس اآللي والتقميدي والبحث فيSNDL إال أف أغمب ،
 .المستفيديف يستعمموف الفيارس اإللكترونية كوسيمة بحث أولى عف المعمومات

  76,92تقدـ المكتبة رصيدىا الوثائقي في الشكؿ الورقي بنسبة%. 

 يجيؿ المستفيديف لممكتبة المركزية  بخػػػدمػػػػػة اإلحاطة الجارية لممعمومات. 

  معظـ المستفيديف راضوف عف خدمات المعمومات المعروفة لدييـ والتي تقدميا  
 .المكتبة

  يعتقد جؿ المستفيديف المحتمميف والفعمييف أف خدمة تدريب المستفيديف عمى البحث
 .ضرورية بالمكتبة

 المكتبة ال تقدـ خدمة التكشيؼ واالستخالص اآللي. 

 يعتقد المستفيدوف أف الرصيد الوثائقي المتوفر بالمكتبة كاؼ الحتياجاتيـ. 

 ال تمبي اإلعارة الخارجية احتياجات معظـ المستفيديف. 

  يرى جؿ المستفيديف الفعمييف أو المحتمميف أف عدد وسموؾ العامميف بالمكتبة كاؼ
 .ومناسب لتمبية طمباتيـ

 أغمبية المستجوبيف راضوف عف جودة خدمػػػػػػػػػػات المػػعػػمومػػػػػات المقدمة ليـ . 
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 :النتائج عمى ضوء الفرضيات: 5-8
مف خالؿ المعمومات المتحصؿ عمييا مف الدراسة الميدانية التي أردنا مف خالليا معرفة  

أثر تقييـ خدمات المعمومات عمى نجاح المكتبة، وعمى ضوء الفرضيتيف التي شكمتا منطمقنا 
االمبريقي  الذي يعد نقطة انتقالية مف النظري إلى التطبيقي ويمكف عرض نتائج الفرضيتيف مف 

 :خالؿ معرفة مدى تحقؽ كؿ منيما حسب ما تمميو نتائج المؤشرات المتعمقة بكؿ فرضية
فالفرضية األولى والتي مفادىا أف المكتبة المركزية تقدـ باقة مف خدمات المعمومات 

المتنوعة واليادفة، تدخؿ كميا ضمف االحتياجات الرئيسية لممستفيديف لـ تتحقؽ وذلؾ 
أف  (11)حسب التحميؿ الذي قمنا بو، فقد وجدنا مف خالؿ تحميؿ الجدوؿ رقـ 

 مف مجموع الخدمات %80,12المستفيديف ال يستفيدوف مف ىذه الخدمات بنسبة 
 . المقدمة وأف الخدمات المقدمة ليـ غير كافية

تتوقؼ عمى مدى عممية تقييـ خدمات المعمومات الفرضية الثانية التي مفادىا أف  و
استجابة وقياس رضى المستفيد مف الخدمات المقدمة بالمكتبة المركزية قد تحققت  
وذلؾ ألف عممية التقييـ جد ضرورية مف اجؿ االرتقاء بمستوى خدمات المعمومات 
بالمكتبة وتقديـ خدمات إضافية ومتنوعة ذات جودة ترقى إلى ما يحتاجو المستفيد، 

عمى وجدنا أف المستفيد راض  (18)وأيضا مف خالؿ تحميؿ نتائج الجدوؿ رقـ 
الخدمات المقدمة بنسبة ورضاه عمى  %89,99مستوى أداء وكفاءة العامميف بنسبة 

 . وىي نتائج نسبية تنفي رضاه عف جميع الخدمات61,66%
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: خاتـــــــمـــــــــــة

إن اليدف األساسي من أي دراسة تقييميو ىو التعرف عمى نقاط القوة من أجل دعميا و نقاط     
. الضعف من أجل تفادييا و تجنبيا

بمسيمة، فمن " محمد بوضياف"و ىذا ما قمنا بو في دراستنا التقييمية بالمكتبة المركزية لجامعة 
خالليا تمكنا من الوقوف عمى النقائص و الثغرات الموجودة و كذا قياس مدى رضا مجتمع 

 و ىذا لتحسين تسيير المكتبة و الرفع من مستوي أدائيا و معرفة ،المستفيدين عن خدماتيا المقدمة
توصمنا إلي أن بعد الدراسة التي قمنا بيا مدى نجاعتيا و قدرتيا وتقديميا بالطريقة الفعالة، ف
اكتشاف مجموعة من النقائص  تمكنا من كما ،المكتبة استطاعت أن تمبي نوعا ما حاجيات روادىا

وذلك راجع لعدة عقبات أو ثغرات تنظيمية وقانونية تبقي  ،عمى مستوى بعض الخدمات المقدمة
المكتبة الجامعية المركزية عمى ما ىي عميو اآلن، تتخبط في المشاكل والنقائص في اإلمكانيات 

المتوفرة والتي تجعل المكتبة تبتعد كل البعد عن استخدام التقنيات الجديدة في العمل المكتبي، التي 
تساىم في تقديم خدمات أفضل وتوفير مقتنيات حديثة ومتوازنة، والحفاظ عمى وقت المستفيد 

 بمعنى تقديم الخدمات المناسبة في الوقت المناسب

و أخيرا يمكن القول أن تقديم خدمات معموماتية متطورة في المكتبة ليس بالعممية التي يمكن 
ويجب أن تؤخذ  إنما العممية متشابكة جدا ،تنفيذىا من خالل قرار يتخذه المسؤول أو اقتراح مستفيد
 يحتاج القيام بيا وجود بنية تحتية قوية و ،بعين االعتبار من أجل االرتقاء إلى المستوي المطموب

. و إدارة منظمة لتقديم خدمات تستحق أن يطمق عمييا اسم خدمات المعمومات
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و إلعداد الدراسة الميدانية وسعيا منا لجمع المعمومات الالزمة حول هذا الموضوع، أرجو 
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.لغرض عممي فقط  
.وتقبموا منا فائق الشكر والتقدير  

:إعداد الطالبين  
مداد احمد-   
أحمد الديقش :تحت إشراف األستاذقادة حوسين                                      -   

:مالحظة  

. أمام الجواب المناسب( ) يجب وضع عالمة  ~
 .تقديم مقترحات في الفضاء المخصص لذلك ~

 2017مارس 



بيانات شخصية  :المحور األول

 أنثى                  ذكر                          : الجنس .1

 ه    دكتور    ماجستير   ماستر        ليسانس    :      المستوى.2

    العموم اإلنسانية واإلجتماعية         اآلداب والمغات : التخصص .3

 العموم االقتصادية                                                الحقوق والعموم السياسية        

  خدمات المعمومات في المكتبة المركزية : المحور الثاني

  ما الغرض من استخدامك لممكتبة؟.4

 تحضير البحوث

 تحضير مذكرات التخرج

 المطالعة

          المركزية؟    ما هي خدمات المعمومات التي تقدمها لك المكتبة.5

 خدمة البحث في قواعد البيانات                             

                                     وبنوك المعمومات

 خدمة اإلعارة                                                  

    الخدمة المرجعية              

                 خدمة اإلحاطة الجارية

 المستفيدينتكوين                   خدمة 

                 خدمة االنترنت                



  ؟ ما هي أدوات البحث التي تستخدمها.6

 تقميدي الفهرس ال

 لكتروني الفهرس اإل

 (SNDL)قواعد البيانات وبنوك المعمومات  

 أدوات أخرى  

 ؟ المكتبية في ترتيب المجموعاتمستخدم نظام التصنيف ال هل.7

 مناسب                  غير مناسب

  ما هي أشكال مصادر المعمومات المتوفرة المكتبة ؟.8

 مصادر ورقية         مصادر الكترونية        مصادر سمعية بصرية

  ما هي نوع اإلعارة التي تستخدمها في الحصول عمى مصادر المعمومات؟.9

إعارة داخمية                      -

إعارة خارجية  -

 إعارة عن بعد  -

  كيف تقدم لك المكتبة الخدمة المرجعية؟.10

           اإلحالة إلى مصادر المعموماتالرد عمى االستفسارات   

          ؟ الجديدة مقتنيات للعرضهل تقوم المكتبة ب.11

  ال   نعم                     

 



  كيف تستخدم اإلنترنت في المكتبة؟.12

استخدام محركات البحث                           البريد اإللكتروني                      

 مواقع التواصل االجتماعي      البحث في قواعد البيانات و بنوك المعمومات             

تقييم خدمات المعمومات  :لثالمحور الثا

  ؟أنت راض عن خدمات المعمومات المقدمة هل  .13

                 ال               نعم                  

 ما تقييمك لمستوى أداء و كفاءة العاممين؟       .14

  ضعيف               مقبول                   جيد        

 ي المكتبة؟هل المعاممة التي تتمقاها من قبل موظف.15

 ناسبة           غير ممناسبة      

  هل تالئمك برمجية البحث اآللي لممكتبة؟.16

         نعم                       ال 

 :  في حالة اإلجابة ب ال إلى ما يرجع ذلك مما يمي-             

               واجهة البرمجية  غير مناسبة 

               خيارات البحث غير كافية

              عدم توفر مستخمصات والكشافات اآللية 

 



 ؟ الرصيد الوثائقي بالمكتبة يغطي احتياجاتكم هل  .17

                       ال             نعم

:   ،  يرجى التحديد مما يمي"ال"          في حالة اإلجابة ب 

  قمة عدد العناوين والنسخ      

        (مصادر إلكترونية )نقص التنوع في الرصيد        

       قمة المصادر بالمغات األجنبية     

  ؟النظام الداخمي لممكتبة هل  .18

  مناسب              غير مناسب

  في رأيك ما مدى مساهمة الرصيد الوثائقي في التحصيل العممي؟.19

 تدعيم البرامج التعميمية

 االرتقاء بمستوى البحوث العممية

 تنمية قدرات الطالب الفكرية

  برأيك ما هي العوائق التي يعاني منها النظام الداخمي المكتبة؟.20

 غير مناسبة ساعات فتح المكتبة 

  عدد الكتب المعارة غير كافي

غير كافي الفضاء المخصص لممطالعة  

 

 



 ؟لتمبية حاجتك المعموماتيةهل مدة اإلعارة الخارجية كافية  .21

  نعم               ال                

هل ترى أن عدد العاممين في المكتبة كاف لتقديم الخدمات ؟ .22

          النعم                    

  كيف ترى جودة خدمات المعمومات المقدمة؟.23

                    ضعيفة            متوسطة          جيدة

   بالمكتبة؟  هل تدون احتياجاتك في سجل االقتراح الخاص.24

                           النعم                  

 ................................................. ما هي اقتراحاتك؟.25

 

 



: أسئلة المقابلة  

بمسيمة " محمد بوضياف"أجريت المقابمة المباشرة مع مسؤول المكتبة الجامعية المركزية لجامعة 
:قمنا بطرح مجموعة من األسئمة وىي كاآلتيحيث   

ن كانت متوفرة من المسؤول عن وضع ىذه .1 ىل لممكتبة سياسة اقتناء مكتوبة وواضحة؟ وا 
 السياسة؟
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نتاج  خدمات مكتبية جديدة .16  ؟ىل كفاءة الموظفين تؤثر  في اختيار وا 

 العاممين ؟يساىم في االرتقاء بمستوى أداء  التقييم رى أنىل ت.17

 ؟ىل ترى أن التقييم يعمل عمى نجاح خدمات المعمومات بالمكتبة.18
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 ما ىي المشاكل والصعوبات التي تواجو المكتبة لتقديم الخدمات بشكل جيد؟.20
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 :  الممخص

 تناولت الدراسة موضوع تقييم خدمات المعمومات في المكتبات الجامعية أي ما يتعمق 
الشق : العوامل و المقومات األساسية لتقديم الخدمات المنشودة، حيث قسمت الدراسة إلى شقينب

النظري تطرقنا فيه إلى ثالث فصول تتمحور حول ماهية المكتبات الجامعية من حيث المفهوم 
والنشأة وكذا الوظائف واألهداف، وأهميتها واستخدام تكنولوجيا المعمومات وأثرها عمى المكتبات 

والمكتبيين باإلضافة إلى أهم التحديات التي تواجهها في ظل العصر الرقمي مرورا بخدماتها 
ومتطمبات تقديمها والعوامل المؤثرة فيها، وصوال إلى الفصل األخير الذي  تطرقنا فيه إلى مفهوم 
التقييم، أهميته، أهدافه وأسسه ومراحمه باإلضافة إلى مستوياته والعوائق والصعوبات التي تواجه 
تطبيقه في المكتبات الجامعية، أما فيما يخص الشق الميداني فقد تمثل في دراسة حول المكتبة 

 حيث تم توزيع استمارة االستبيان عمى مستفيديها، و بمسيمة " محمد بوضياف"المركزية لجامعة 
كانت العينة عشوائية باإلضافة إلى إجراء مقابمة مع مسؤول المكتبة وذلك لمخروج بنتائج 

 .موضوعية ودقيقة

 خمصت الدراسة عمى شكل نتائج تندرج ضمن السياق العام لفرضيات الدراسة التي تنفي 
تقديم المكتبة المركزية لتقديم الخدمات المتنوعة والتي تغطي احتياجات مستفيديها من مختمف 

الفئات كما أن لمتقييم دور في تحسين خدمات المعمومات المقدمة من جهة واالرتقاء بمستوى أداء 
 .العاممين من جهة أخرى

 : الكممات المفتاحية

 .التقييم- خدمات المعمومات-  المكتبات الجامعية
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Résumé 

La présente étude avait pour thème l'évaluation des services d'information 

dans les bibliothèques universitaires. En d’autres termes, on a essayé 

d’analyser les facteurs et les composantes de base permettant l’évaluation 

des services souhaités. Elle a été subdivisée en deux parties: la première 

partie se compose de trois chapitres ayant pour objet les éléments que 

revêtent les bibliothèques universitaires en général et l’évaluation en 

particulier à savoir : leurs conceptions, leurs fonctions, leurs objectifs, leur 

importance, l'utilisation des technologies de l'information, son impact sur 

les bibliothèques et les bibliothécaires, les défis auxquels elles font face à 

l'ère numérique. La deuxième partie a été consacrée au dispositif de 

recherche qui comprend un questionnaire destiné aux usagers de la 

bibliothèque centrale de l’université de Mohamed Boudiaf afin de repérer 

leur représentation vis-à-vis de l’évaluation ainsi qu’un entretien avec le 

responsable de cette dernière qui visait à évaluer l’efficacité de l’évaluation 

de son fonctionnement.  

Les résultats obtenus montrent que la bibliothèque centrale ne couvre pas 

les besoins de ses utilisateurs malgré leur satisfaction du rendement des 

employés et les services fournis. 
Mots-clés : bibliothèque universitaire, services d’information, évaluation. 
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