


 اإلهداء

سنة من الدراسة إلى حبیتي وروحي ونور عیني أمي الغالیة، أطال اهللا في  18أهدي ثمرة 

"فاطمة"وأدامها اهللا في سندي  عمرها  

في هذه الحیاة رابح الجیاللي، أدامه اهللا تاجا على  حیاتيونور إلى أبي الغالي مصباح 

.رؤوسنا  

.رةإلى أخواتي حوریة ربیعة بثینة والكتكوتة سا  

لى إخوتي جمال محمد بالل وعبد الجبار ٕ .وا  

.راج عبد الرحمن وجمال الدینیإلى فرحة عمري ونبض قلبي وقرة عیني أبناء أخي، س  

لى كل عائلة بن حلویة من أكبر فرد فیها إلى أصغرها ٕ .وا  

.إلى رفیقة دربي التي قاسمتني هذا العمل وبعض سنوات العمر حفیظة وعائلتها  

هن خمسة سنوات من عمري عمري من قاسمتشقیقات یباتي تي وحبإلى زمیالتي وصدیقا

ّ عائلي .ثانیةال وكن  

.إلى زمیلي إدریس باي عبد القادر  

.لن أنساهم، أسأل اهللا لي ولهم التوفیق في الدنیا واآلخرة 2018لى كل زمالء دفعة إ  

 

 بن حلویة خدیجة

 



 
 

 اإلهداء
 

:أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع  

"إال إیاه وبالوالدین إحسانا اتعبدو وقضى ربك أال " فیهما اهللا عز وجل  إلى من قال  

.، بختةإلى أمي العزیزة والغالیة أطال اهللا في عمرها  

.، أحمدأبي العزیز أطال اهللا في عمره إلى  

.رشید، عبد القادر، محمد: إلى إخوتي  

.نعیمة وفاطمة وفتیحة: إلى أخواتي  

لى زوجات إخوتي ٕ محمد عبد الباسط عبد : رشیدة، إلى كل أبناء أخي هجیرة،خیرة،: وا

  .آالء هبة الرحمن، أیات اهللا، تاج الدین احمد الصمد،

لى عائلتهخدیجةفي اهللا  تيي وأختإلى صدیق ٕ .كبیرا وصغیرا ا، وا  

لى كل أفراد عائلته ٕ .إلى رفیق دربي قادة، وا  

بلوز  حفیظة ..      ..مذكرتي  الذین هم في ذاكرتي ولم تحملهم صدیقاتي إلى كل.....  



 

 

وعرفان كلمة شكر  

 

نتوجه بالشكر الجزیل والعرفان والتقدیر إلى األستاذة المشرفة محمدي نادیة، التي 

فلینر اهللا  هاتها ونصائحها والتي كانت لنا نعم العون ونعم المرشدة،یأنارت دربنا بتوج

الذین رافقونا في مشوارنا التعلیمي الكرام، دربك بنوره دوما وأتوجه أیضا إلى أساتذتنا 

، أطال اهللا في أعمارهم وبارك "من علمني حرفا سرت له عبدا: "والدراسي، كما یقول المثل

  .اهللا فیهم

كما نتوجه بمعاني التقدیر إلى كل من مدّ ید العون لنا سواء من قریب أو من 

  .بعید، ولهم كل العرفان

 



 :بطاقة فهرسیة

  

  .بن حلویة، خدیجة، بلوز، حفیظة
المكتبة الجامعیة المركزیة : التصنیف ودوره في تطویر الخدمات المكتبیة بالمكتبات الجامعیة

. خدیجة بن حلویة، حفیظة بلوز؛ إشراف أ/ بجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم نموذجا
  .ص. 2018، بادیسعبد الحمید بن جامعة : مستغانم. محمدي نادیة

  
  .جداول، مالحق

  .2018جامعة مستغانم، : نظم المعلومات التكنولوجیة والتوثیق: مذكرة ماستر
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 :قائمة الجداول

 

 

 

 رقم الجدول العنوان رقم الصفحة

 
الرصید الوثائقي للمكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس 

 .مستغانم
01 

 
المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس  مستفیدي
 .مستغانم

02 
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  :قائمة األشكال

 

لشكلرقم ال العنوان رقم الصفحة  

 
لجامعة عبد  یوضح نسب فئات مستفیدي المكتبة المركزیة

 .الحمید بن بادیس مستغانم
01 
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:قائمة المختصرات  
 

ختصاراتاال األصل الترجمة بالعربیة  
ذاكرة للقراءة   -قرص مضغوط

  فقط
Compact disc _ Read only mimory CD_ROM 

 Digital versatile disc DVD قرص الفیدیو الرقمي

النظام الوطني للتوثیق على 
 الخط

Système nationale de documentation  
en ligne SNDL 
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  :مقدمة

ألنها تمد القراء  ةنسانیتعد مصادر المعلومات بأوعیتها المختلفة ینابیع المعارف اإل  
أساسیة عامة ومتخصصة وهي تواكب  والباحثین لما یحتاجونه من حقائق ومعلومات

زمة لكل فرد ت المعلومات في مجتمعنا الحالي الأحدث التطورات العلمیة، وقد أصبح
 ، ولعلالمجاالت االقتصادیة والسیاسیة والعلمیة واالجتماعیةوتعاظم دورها في كافة 

  .الوجهة التي تخطر ببالنا على اختالفها التقلیدیة وغیر التقلیدیة

فالمعلومات بها متعددة باستمرار كما تعتبر  ،نفذتلك المعرفة التي ال تفالمكتبة   
راءة، ولها دور في في تشجیع الطالب على القثر كبر أمركزا لإلشعاع الثقافي ولها أ

انعكاس مستوى التقدم للشعوب ونشر المبادئ والقیم التقدمیة وتوجیه األفراد والمساهمة في 
وهي أیضا إحدى الروابط التي تحتوي على  ،اإلنسانیة وتقدم المجتمعات تطویر المفاهیم

والحاضر والعمل من أجل المستقبل وهذا فضال عن كونها مرآة المجتمعات،  الماضي
وهذه األخیرة تتعدد وتتنوع فنجد منها المدرسیة والعامة والجامعیة وغیرها والتي تخدم كل 
منها مجتمعا معینا، فبالحدیث عن المكتبات الجامعیة هي األخرى تعتبر الشریان الرئیسي 

إذ تقف في قمة  فقري لمؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي،والعمود ال والقلب النابض
الهرم الجامعي، وهي مؤسسة علمیة ثقافیة تؤدي دورا كبیرا وبارزا في عملیة التعلیم 
الجامعي عامة والبحث العلمي خاصة، ذلك ألنها تسهم إسهاما إیجابیا في تحقیق أهداف 

جتمع، كما تعتبر إحدى ملفي خدمة اتعلیمیة والبحث العلمي الجامعة في العملیة ال
في تقییم الجامعات العصریة واالعتراف بها على المستویات المقومات األساسیة 

، الوطنیة والدولیة، حیث أن دور المكتبة الجامعیة ال یقتصر على التعلیم األكادیمیة
سب الجامعي وتطویر البحث فحسب بل علیها تدعیم هذه الرسائل بأن تتزود بكل ما ینا

القراء نحوها  بتلبیة احتیاجاتالمناهج الدراسیة والبحث بالجامعة، كما أن علیها القیام 
ه بمراعاة األمور التنسیقیة بالمكتبات، كما تسهم في خدمة المجتمع ككل واالرتقاء ب
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ذ باحثین، إالساتذة و األو خدماتها للطلبة  في كافة المجاالت، وتخص حضاریا وتطویره
مرآة الحقیقیة التي تعكس نشاط أو أهداف الهي ات المكتبیة التي تقدمها تعتبر هذه الخدم

 أو فشلها،الحقیقي لمدى نجاحها  وقدرة هذه األخیرة على إفادة المستفیدین، وهي المقیاس
حیث تسعى إلى جمع مصادر المعلومات على اختالفها المطبوعة وغیر المطبوعة 
وبطرق عدة ثم تنظیمها بفهرستها وتصنیفها وترتیبها، وأخیرا تقدیمها بأیسر وأسهل الطرق 

  .مؤهلالكادر بشري المعتمدة في ذلك على 

 فهداكل هذه العناصر التي توفرها المكتبات الجامعیة تهدف إلى تحقیق األ
وتحقیق رضى المستفیدین، وبناءا والمسعى الرئیسي لها وهو الخدمة األمثل واألفضل 

الفنیة التي تسمح بتنظیم أوعیة  على ما تقدم تأتي عملیة التصنیف في مقدمة العملیات
محاولة إلسقاط هذه العملیة الفكریة داخل مصالح أو أقسام ومصادر المعلومات المختلفة، 

 تنظیم المواد المكتبیة حسب ما یتوفر في كل واحد منهابالدراسة في المكتبات المقصودة 
من الوصول تؤ  وعلیه فإن التصنیف یعد وسیلة تنظیممن الصفات والخصائص المشتركة، 

، ونجد أن هناك عدة أنواع یسرإلى كل مادة من المواد المعرفیة في المكتبة بسرعة و 
الجامعیة اعتمادها وعلى رأسها خطة تصنیف لمكتبات ا بإمكانألنظمة التصنیف التي 

  .دیوي العشري

أكثر على الدور الذي یؤدیه  لتسلیط الضوء دراستناومن هذا المنطلق جاءت   
التصنیف ودوره في تطویر : خدمات المكتبات الجامعیة تحت عنوان تقدیم التصنیف في

 - مستغانم–بن بادیس  المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید: الخدمات المكتبة الجامعیة
  :نموذجا، وقد شملت هذه الدراسة ثالثة فصول

تناولنا حیث  ، "المكتبات الجامعیة وخدماتها" للدراسة تحت عنوان جاء الفصل األول_ 
كل من ماهیة المكتبات الجامعیة من حیث المفهوم والمقومات، كما أبرزنا  فیه بالتحدید

 یجعلناتعاني منها،  ة، وأهم المشاكل التيالجامعف دور هذه األخیرة في تحقیق أهدا
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طرق تقییمها، أنواعها وأخیرا العوامل المؤثرة  :ها التي تقدمها من حیثخدماتنتطرق إلى 
  .فیها

وقد استهللناه  "دوره وأهم النظم: التصنیف" رأینا أن یكون في موضوع الفصل الثاني_ 
أهمیته وأنواعه، ودور التصنیف في خدمات المكتبیة الجامعیة،  بماهیة هذا األخیر،

باإلضافة إلى أنظمة التصنیف من حیث التعریف، الخصائص والمكونات وأخیرا حاولنا 
  .تناول أهم النظم

في  في التصنیف ودوره والمتمثلالجانب المیداني للدراسة الفصل الثالث الذي یتعلق ب_ 
قمنا فیه بتحلیل البیانات التي تم  المكتبات الجامعیة، والذيتبیة في تطویر الخدمات المك

التوصل إلیها من خالل أداة جمع البیانات المتمثلة في المقابلة، ومن ثم الخروج بنتائج 
 .المطروحة مناقشتها على ضوء الفرضیاتو الدراسة 
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  إجراءات الدراسة: الفصل التمهیدي
  .أساسیات موضوع الدراسة – 1

دور التصنیف في تطویر خدمات المكتبة الجامعیة، وذلك نظرا ألنه تعالج هذه الدراسة 
بمكانة بارزة داخل المكتبات  یحظىاألساس الذي تقوم علیه باقي العملیات الفنیة بحیث 

  .، وتم التطرق إلى أهم الثغرات التي قد یكتسیها نظام التصنیف المتبعالجامعیة
  .مشكلة الدراسة: 1–1

المعلومات مهما كان نوعها، أصبحت الیوم مطلبا هاما یسعى لنیله الجمیع على تعتبر   
المكتبات بأنواعها وجهة وقبلة المتعطشین ضحت اختالف مستویاتهم الثقافیة واالجتماعیة، لذا أ

لفیض المعرفة، حیث تعتبر هذه األخیرة الركیزة األساسیة للنهوض والرقي بالمجتمعات على 
خاصة في  ،خرى الشریان الذي یمد الجامعة بالنبضلمكتبات الجامعیة التي تعد هي األغرار ا

وعمال، حیث تتنوع الخدمات من طلبة وأساتذة ظل طبیعة المجتمع المعرفي الذي تخدمه 
المكتبیة التي تقدمها منها المباشرة التي تكون في اتصال مباشر مع المستفیدین، باإلضافة إلى 

والتي تكون بعیدة عن عیون الرواد، ونظرا ألن الخدمات المكتبیة هي ما الخدمات غیر المباشرة 
ورا من أجل أداء مهامها والقیام تقوم علیه المكتبة وأهدافها ال بد أن تكون أكثر فاعلیة وتط

   .بالصورة المناسبة والمالئمة بدورها على أكمل وجه، وبالتالي یمكنها من خدمة مستفدیها
والتصنیف كعملیة فنیة ضروریة بات یشكل خطوة أساسیة ومهمة وأداة فعالة في تنظیم   

المستفیدین المجموعات المكتبیة، توفیر الوقت والجهد من أجل تسهیل وتسریع وصول 
الجید والسلس لمهامهم  للمعلومات التي یحتاجونها من جهة، وكذا تمكین المكتبیین من األداء

من جهة أخرى، لذا قمنا بتناول دراسة لموضوع التصنیف ودوره في تطویر الخدمة المكتبیة 
یف معین باعتباره الخطوة األولى واألساسیة التي تقوم علیها المكتبات، وعلیه فإن اختیار تصن

  .من شأنه أن یحدد مدى فاعلیة الخدمة المكتبیة المراد تقدیمها للمجتمع الجامعي
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  .تساؤالت الدراسة: 2– 1

  .اإلشكالیة الرئیسیة
 في تحقیق الخدمة المكتبیة الفعالة في المكتبات  ووظیفته ما هي أهمیة التصنیف

  ؟الجامعیة
  :التساؤالت الفرعیة

للدراسة هي بمثابة تفصیل للتساؤل العام وذلك لنتمكن من اإلحاطة إن التساؤالت الفرعیة _ 
  :بجوانب أكثر في معالجة وتناول هذه الدراسة لذا قمنا بصیاغة مجموعة األسئلة التالیة

  مركزیة ال ةفعال بحیث یمكن للمكتبسمات یمكن أن تمیز التصنیف الناجح وال هناكهل
  ؟تقدیم خدمات مكتبیة جیدة ومناسبة لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم من 

  یعاني التصنیف المتبع بالمكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس من هل
  ؟النقائص من مجموعة

  .فرضیات الدراسة: 3–1
تعتبر الفرضیات كإجابات أولویة ومحتملة للتساؤالت التي تم طرحها تحتمل النفي أو 

تخمین ذكي وتفسیر محتمل یتم بواسطته ربط األسباب  عبارة عن«: التأكید وتعرف على أنها
، وقد تحمل هذه التفسیرات صفة الصواب أو الخطأ 1»بالمسببات كتفسیر مؤقت لمشكل الدراسة

  :یلي وتمثلت في ماولذا قمنا بصیاغة مجموعة الفرضیات 
  .الفرضیة العامة

 ة الجامعیةالخدمة المكتبیة في المكتب حقیقلتصنیف دور بالغ األهمیة في تل.  
  .الفرضیات الفرعیة

  هناك سمات تمیز التصنیف الفعال عن غیره من التصنیفات المختلفة ما یمكن المكتبات
  .الجامعیة من تقدیم خدماتها على أكمل وجه

                                                             
: عمان. أسسه، أسالیبه، مفاهیمه، أدواته: واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیةالبحث العلمي . قندیلجي، عامر_  1

  67. ، ص2008دار المسیرة للنشر، 



إجراءات الدراسة                               :                      الفصل التمهیدي  
 

19 
 

  بن بادیس یعاني الكثیر من إن التصنیف المتبع بالمكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید
  .نقائصال

  .أسباب الدراسة: 4 – 1
إن اختیارنا لهذا الموضوع كان من وراء مجموعة من األسباب والدوافع التي دفعتنا 

  :لتناول هذه الدراسة حیث تنوعت بین األسباب الذاتیة والموضوعیة فكانت كالتالي
  :األسباب الموضوعیة

   أهمیة موضوع التصنیف في الخدمات المكتبیة في المكتبات الجامعیة وما یمكن أن یخلقه
تمنعها من تحقیق أهدافها في  ضیاع للمواد المكتبیةأي مكتبة من مشاكل و  طبیقه فيعدم ت

  .دعم العمل البیداغوجي
  :األسباب الذاتیة

 دراك الكامل للقیمة األساسیة لهمحاولة إبراز أهمیة التصنیف في ظل عدم اإل. 
  الرغبة في معرفة ما إذا كان هناك نظام تصنیف معین یمكن لكل المكتبات الجامعیة

 . اعتماده
  .أهمیة الدراسة: 5 –1

تكمن أهمیة هذه الدراسة من خالل العدید من المعطیات باعتبار أن موضوع التصنیف 
ها خطوة من أهم الموضوعات، فالمكتبات الجامعیة كركیزة أساسیة في الجامعة یعد التصنیف ب

وأدواته یعني بصفة أكیدة السیطرة على مصادر  أساسیة ورئیسیة ذلك أن التحكم في تقنیاته
مكانة بارزة تمهد وتعمل  كمة وتقدیمها بطریقة مصنفة للباحثین، إذ یحتل التصنیفاالمعرفة المتر 

على تقدیم خدمات مكتبیة تنال رضى المستفیدین وتلبي حاجیاتهم، ولقد ركزنا في هذه المعالجة 
على  اتهركزیة لجامعة مستغانم ومدى تأثیر على دور التصنیف المعتمدة في تسییر المكتبة الم

  .الخدمات المكتبیة
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  .أهداف الدراسة: 6 – 1
التعرف على التصنیف واإلحاطة بجوانب أكثر حوله، واإلشارة إلى تهدف الدراسة إلى 

أنه یساعد بدرجة كبیرة في تحقیق أهداف المكتبة الجامعیة والرفع من مستوى خدماتها خاصة 
 في ظل جهل بعض الباحثین باألهمیة البالغة المنوط بها موضوع التصنیف وتسعى من خالل

  :ما یلي هذه الدراسة إلى
  ة المكتبیة في المكتبات الجامعیةأهمیة التصنیف في الخدمإبراز دور و.  
  لجامعةلالمكتبة المركزیة ب المتبع في تنظیم الرصید المعرفي نظام التصنیفالتعرف على.   
 المكتبة المركزیة لجامعة مستغانمبات التي تواجه التصنیف المتبع التعرف على أهم التحدی.  
  .الدراسات السابقة: 7 –1

نظم التصنیف العالمیة وتطبیقاتها في المكتبات "تحت عنوان  دین كساسرةدراسة محي 
شهادة الماجیستر ، هي عبارة عن رسالة لنیل "المكتبات الجامعیة بقسنطینة نموذجا: الجزائریة

، حیث عالج 2007في علم المكتبات على مستوى جامعة منتوري بقسنطینة والتي نوقشت سنة 
على رأسها التساؤل الرئیسي والمتمثل في عمق الهوة بین المكتبات فیها مجموعة من تساؤالت 

تها في العالم المتطور والتي تواكب تجدد طرق العمل في مجال انظیر الجامعیة الجزائریة و 
تصنیف المحتویات، فهل من المعقول أن تواصل مكتباتنا الجامعیة العمل بالطرق التقلیدیة 

معتمدا على أداة من  ر الباحث المنهج الوصفي التحلیلي،الیدویة؟ وفي صدد هذا الطرح اختا
سؤاال منها ما جاء مغلقا  20أدوات البحث وهي االستبیان حیث تضمن هذا األخیر حوالي 

 140والذي بلغ عددهم  كما وزعت على كافة عمال المكتبة سالفة الذكر، ومنها ما جاء مفتوحا
ات الجامعیة الجزائریة ألنظمة التصنیف موظف، حیث تمحورت الدراسة حول تطبیق المكتب

ها للشبكة المعلوماتیة من أجل تحسین أداء أقسام التصنیف بها، وكانت العالمیة، وكذا تطبیق
من أفراد العینة تقترح إقامة برنامج  %19.79نسبة : أهم ما توصلت إلیه هذه الدراسة كما یلي

تقترح إعداد  %5.21 أما نسبةمعلوماتي وطني موحد یشمل جمیع المكتبات الجزائریة، و 
وتدریبیة وحمالت التوعیة المستمرة،  القائمین على هذه األنظمة من خالل تقدیم دورات تكوینیة

  .التصنیفب قسام الخاصةألوكما توصلت الدراسة إلى أن معظم المكتبات بقسنطینة تفتقر ل
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التصنیف العلمي وأهمیته في المكتبات " :تحت عنوان حة وحمدي فاطمةعلي شریف فتیدراسة 
، هي عبارة عن "نموذجا_ مستغانم_المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس : الجامعیة

جامعة مستغانم مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في علم المكتبات والمعلومات على مستوى 
ما : في رئیسي والذي یتمثلحیث تهدف لإلجابة على التساؤل ال ،2017والتي نوقشت سنة 

مدى أهمیة التصنیف العلمي في المكتبات الجامعیة؟ ولمعالجة هذا التساؤل ودراسته اختارت 
في المقابلة المشكلة  المتمثلة على أداة البحث نهج الوصفي التحلیلي، كما اعتمدتاالباحثتین الم

الجامعیة وفاعلیته في نشاط المكتبة للمستفید  أسئلة والتي كانت مع مسؤول المكتبة 10من 
كتصنیف  اعتماد نظام عالمي: والمكتبي، وأهم ما توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج كالتالي

ة، باإلضافة إلى دیوي العشري بالمكتبة الجامعیة الذي یوفر السهولة في االستخدام والمرون
في الوصول إلى الرصید الوثائقي عند الطلب، وبالتالي یسهل عمل المكتبي واستفادة  السرعة

  .المستفید بالشكل المطلوب
نظام دیوي العشري في المكتبات الجامعیة "تحت عنوان  دراسة أحمد حاج حامد محمد

رسالة تخرج لنیل شهادة هي عبارة عن ، "المكتبات الجامعیة الخرطوم نموذجا: الخرطوم
، تهدف 2007في علم المكتبات على مستوى جامعة الخرطوم تمت مناقشتها سنة  الماجیستر

لإلجابة على التساؤل الرئیسي الذي تمثل في واقع تطبیق نظام دیوي العشري بالخرطوم؟ 
الة، ولإلجابة على الطرح اختار الباحث المنهج الوصفي التحلیلي بشقیه المسح ودراسة الح

 سؤاال، حیث 27من  باإلضافة إلى االعتماد على أداة البحث المتمثلة في االستبیان الذي تكون
ذا ما كانت كل هذه  ٕ تمحورت هذه الدراسة حول مدى تطبیق نظام دیوي بالمكتبات المدروسة، وا
 المكتبات تستخدمه بشكل موحد، وأهم المشاكل الناتجة عن تطبیق هذا النظام، وقد خلصت هذه

 من المكتبات الجامعیة المبحوثة بالخرطوم تنظم %100نسبة  :الدراسة إلى النتائج التالیة
ومن أهم مر الذي یؤكد تطبیقه في كافة هذه المكتبات مقتنیاتها وفقا لنظام دیوي العشري، األ

ومشكل فصل  %40المشاكل التي تواجهها مشكلة تضارب أرقام التصنیف في المكتبة بنسبة 
  .أیضا %40الموضوعات ما نسبته 
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  .إجراءات الدراسة المیدانیة: 2
  .منهج الدراسة: 1 – 2

یعد اختیار المنهج المناسب من أهم العناصر المساعدة على إنجاز البحوث العلمیة   
تثیرها المعتمدة على الدراسة المیدانیة، فهو عموما الطریقة المتبعة لإلجابة على األسئلة التي 

اإلشكالیة، فقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحلیلي ألنه المنهج األنسب لطبیعة 
بحثنا ففیه مزیج یبین الدراسة النظریة والتطبیقیة في آن معا، فقمنا باالعتماد على الوصف 

نتائج وذلك بجمع الحقائق التي تخدم الموضوع، كما اعتمدنا على التحلیل وذلك للتعامل مع ال
اد مقابلة موجهة المتحصل علیها عند قیامنا بالدراسة المیدانیة، حیث قمنا باالعتماد على إعد

وذلك راجع لطبیعة الموضوع المتناول والذي یستلزم جمع المعلومات من میدان  للمسؤول
  .الدراسة

  .أسالیب جمع البیانات: 2 – 2
 .قابلةالم: 1 – 2 –2

الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخاص، تطرح من خاللها عملیة تتم بین «: تعرف بأنها
تفاعل لفظي  أو بسیاق آخر هي، 1»أسئلة، ویتم تسجیل إجاباتهم على تلك األسئلة المطروحة

بین شخصین في موقف مواجهة، حیث یحاول أحدهما وهو القائم بالمقابلة أن یحصل على 
لمتعلقة بآرائه ومعتقداته حول موضوع ب واو و التغیرات عن المبحوث أو المستجبعض البیانات أ

عد وتطرح على الشخص المبحوث من قبل ت مجموعة من األسئلةمعین والمقابلة عموما تتضمن 
الباحث مباشرة وعادة یتم تسجیل اإلجابات واالنطباعات بصددها إما أثناء إجراء المقابلة أو 

  2 .بعدها مباشرة
  
  

                                                             
  96. ، ص2009دار المسیرة للنشر، : عمان. 2.ط. أساسیات البحث العلمي. الضامن، منذر_ 1
، .]ت. د[، المؤسسة الثقافیة الجامعیة، ].م .د[. البحث العلمي المفاهیم والمنهجیات. عبد الخالق، فوزي، شوكة، علي إحسان_  2

 105. ص
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  .حدود الدراسة المیدانیة: 2 – 2 –2
  .الحدود األكادیمیة: 1 – 2 – 2 –2

هي المكان الجغرافي الذي نطبق فیه أداة البحث المتمثل هنا في المكتبة المركزیة لجامعة عبد 
  .الحمید بن بادیس مستغانم

  .الحدود الموضوعیة: 2 – 2 – 2 –2
  .دور التصنیف في تطویر الخدمات المكتبیة إن مجال الدراسة الموضوعي یتمثل في 

  .الحدود البشریة: 3 – 2 – 2 – 2
ألن له درایة  ،المكتبة المركزیة لجامعة مستغانم مدیر یشمل المجال البشري للدراسة

على  ئینا ان نقوم بمقابلة مع المسؤول األول للمكتبة، ألنهعلیه ارتكبیرة بموضوع التصنیف و 
  .عالقة مباشرة بموضوع الدراسة

  .الحدود الزمانیة: 4 – 2 – 2 –2
تتمثل الحدود الزمانیة في المدة المستغرقة في إجراء الدراسة المیدانیة حیث قمنا بزیارة 

إلى غایة إجراء المقابلة مع مسؤول المكتبة  فیفري 24ن لمكتبة والتردد علیها ابتداءا ما
   .2018فیفري  28:بتاریخ

  .ضبط المصطلحات والمفاهیم: 3 –2
أدق، تحدي لطرق موجودة ومفاهیم موجودة نقاط ثابتة تركیز واضح واختیار لتركیز  :التطویر

للبدائل، التهرب من تحریض القفز بعیدا عن الروتین التفكیري الموجود، الخطوات األولى 
للتحریض للتغیرات الجذریة في النظام ككل، استخدام مروحة المفهوم إلعادة اعتبار ما یجب 

  1.علمیة
الجامعة والمجتمع من المثقفین والمتعلمین تحتوي على هي مكتبة لخدمة  :المكتبة الجامعیة

العدید من الكتب العلمیة والدوریات والقوامیس والمواد االخرى لغرض التعلیم والتعلم والثقافة 

                                                             
. ، ص2010مركز دیبونو لتعلیم وتفكیر، : القاهرة. القاموس العربي األول لمصطلحات علوم التفكیر. العوفي، عیسى سعد_  1

80 
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العامة، مكتبة جامعیة بمثابة مكتبة مركزیة تتفرع منها مكتبات الكلیات الفرعیة في الحرم 
  1.الجامعي

وعة األعمال واألنشطة التي تقدمها المكتبة ممثلة في موظفیها، هي مجم :الخدمة المكتبیة
  2.لتوفیر الظروف المناسبة للمستفیدین حتى یصل إلى المعلومات بأفضل الطرق وأیسرها

تعرفه الموسوعة العربیة لمصطلحات علم المكتبات والمعلومات والحاسبات التي  :تصنیفال
بمعنى جمع األشیاء المتشابهة وفصل األشیاء غیر خصت له جانبا من معلوماتها وذكرت بأنه 

المتشابهة على أساس امتالك األشیاء أو عدم امتالكها لخصائص مشتركة وذلك طبقا لخطة 
منهجیة في التصنیف وأهم صفة أو خاصیة في األشیاء هو ما تتضمنه من معلومات وهو 

ا للموضوع أو الشكل وهذه خطة منهجیة لترتیب الكتب والمواد األخرى في تسلسل منطقي طبق
   3.تسمى خطة التصنیف

  
 

                                                             
. ، ص2000 ،.]م. د[: الریاض. عربي-إنجلیزي: معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات. عبد الغفور، عبد الفتاح قارئ_  1

289 
. ، ص2010كنوز المعرفة، : عمان. إنجلیزي-عربي: الكافي في مفاهیم علوم المكتبات والمعلومات. الصرایرة، خالد عبده_  2

216 
المكتبة األكادیمیة، : القاهرة. العربیة لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسباتالموسوعة . الشافعي، أحمد محمد_  3
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  :تمهید
في  دورا علمیا ال یستهان به تؤدي المكتبة الجامعیة هي إحدى المؤسسات الثقافیة التي  

مجال التعلیم العالي والبحث العلمي، هذا الدور ال یقل أهمیة وضرورة عن أي دور آخر یمكن 
، فالمكتبة الجامعیة هي مؤسسة المحیط الجامعيأن تقوم به أیه مؤسسة علمیة أخرى داخل 

وأساتذة المنتسبین لها من طلبة  المستفیدینثقافیة وتثقیفیة، تربویة  وعلمیة تعمل على خدمة 
لقراء والباحثین من لخدمة مجتمع المستفیدین من امن الخدمات وذلك سعیا بحیث تقدم جملة 
شباع ٕ أو ما هذه الخدمات فنجد الخدمات المباشرة  إذ تتنوع ،حاجاتهم للمعلومات خالل تلبیة وا

نوع اآلخر فیتمثل في أما المع المستفیدین كاإلعارة مثال،  التي تكون مباشرةیسمى بالفنیة و 
كافة  المقدمة من طرف المكتبة كالتصنیف، كما تشمل الخدمات الخدمات غیر المباشرة

العملیات والتسهیالت التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات للجمهور المستفید بهدف وصوله 
ممكنین، وعلیه لوقت والمكان المناسبین بأقل جهد وتكلفة إلى المعلومات التي یحتاجها في ا

تناولنا في هذا الفصل مبحثین المبحث األول عالجنا فیه ماهیة المكتبات الجامعیة وخدماتها من 
التي تواجهها مع تقدیم إضافة إلى بعض المشاكل  ،حیث التعریف والمقومات والدور الذي تؤدیه

طرقنا إلى كل من بعض الحلول، أما المبحث الثاني تحدثنا فیه عن خدمات المكتبة الجامعیة وت
 . وكذا الطرق ومنهجیات التقییم أنواع هذه الخدمات وأخیرا العوامل المؤثرة فیها ،التعریف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                  المكتبات الجامعیة وخدماتها                                  :الفصل األول 
 

27 
 

  :ماهیة المكتبات الجامعیة_ 1
  :تعریف المكتبة الجامعیة_ 1_1

ثقافیة تربویة اجتماعیة، تهدف إلى جمع مصادر  تعرف على أنها مؤسسة علمیة  
ها، فهرست ،، وتنظیمها)ء، التبادل واإلیداعالشراء، اإلهدا(المعلومات وتنمیتها بالطرق المختلفة 

، وتقدیمها إلى مجتمع صر وقت ممكن، واسترجاعها بأقتصنیفها وترتیبها على الرفوف
: على اختالفهم من خالل مجموعة من الخدمات التقلیدیة، مثل، )قراء وباحثین(المستفیدین 

كخدمات اإلحاطة خدمات اإلعارة، المراجع، الدوریات وخدمات التصویر، والخدمات الحدیثة 
الجاریة، البث االنتقائي للمعلومات والخدمات األخرى المحوسبة، وذلك عن طریق كفاءات 

  1.لم المكتبات والمعلوماتبشریة مؤهلة علمیا وفنیا وتقنیا في مجال ع
أساتذة مؤقتین، (تختص المكتبات الجامعیة في خدمتاه لمجتمع معین من مدرسین   
وباحثین، كما تهدف إلى خدمة المناهج التعلیمیة ) مستهدفین، متوقعین(، إداریین، طلبة )دائمین

حتى تساعد ، للجامعة، وذلك المتالكها مجموعات مكتبیة شاملة ومتوازنة تتمیز بالحداثة
الطالب في دراساتهم العلیا والباحثین على الوصول إلى المعلومات المطلوبة، من خالل 

   2.رصیدها الوثائقي
مرفق معلوماتي تابع للجامعة أو عبارة عن وحدة داریة "هذا النوع من المكتبات هو   

في نظامها الجامعي بغیة إتاحة وتوفیر مصادر المعلومات، والقیام بتنظیمها وتجهیزها  هاتنشأ
  . 3"لتسهیل تقدیم خدماتها لمجتمع المستفیدین من المجتمع المحلي

ها بغرض التعلم والبحث في جمیع كتبات التابعة للجامعة والتي تنشأویقصد بها أیضا الم  
نسق من المؤسسات تكون داخل الهرم الجامعي منتشرة  اختصاصاتها المتعددة والمتنوعة، وهي

رتبة على مستوى المركز والكلیات واألقسام، یتولى تسییرها عادة مختص في علم المكتبات ب
صادر والمراجع العلمیة منشأت لتلبیة حاجات الطلبة إلى المحافظ المكتبات الجامعیة، وأ

                                                             
85. ، ص2014األكادیمیون، : عمان. أنواع المكتبات الحدیثة. العریضي، جمال توفیق - 1  
93. ، ص2002النهضة العربیة، : بیروت. المكتبات والمعلومات والتوثیق. الشامي، فاطمة قدورة - 2  
فـــي ضـــوء االتجاهـــات اإلدارة المعاصـــرة، الجـــودة الشـــاملة، الهنـــدرة، إدارة : إدارة المكتبـــات الجامعیـــة. الســـعید، مبـــروك إبـــراهیم -3

   41. ، ص2012المجموعة العربیة للتدریب، : القاهرة. المعرفة، اإلدارة اإللكترونیة
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جامعة وأساتذتها وباحثیها أو التي تصدرها ألكادیمیة والدوریات والحولیات التي تصدرها الا
مؤسسات وطنیة ومراكز أخرى أو التي تصدر في العالم وتكون عادة متجددة في محتویاتها 

نتاجها ٕ   1.ومتطورة في نظامها وا
: ، بأنها"خدمات المكتبات الجامعیة السعودیة"في كتابه  حسن الحداد فیصلوقد عرفها    

مؤسسة ثقافیة علمیة تعمل على خدمة مجتمع من الطلبة واألساتذة والباحثین، وذلك بتزویدهم "
بالمعلومات التي یحتاجونها في دراستهم وأعمالهم من الكتب والدوریات والمطبوعات األخرى 

  .2"سهیل استخدامهاإضافة إلى المواد السمعیة البصریة وت
  :مقومات المكتبة الجامعیة_ 2_1
  :اإلدارة_ 1_2_1

تعتبر اإلدارة في المكتبات الجامعیة نشاط جماعي لألفراد یشق طریقه بواسطة العناصر   
  :التالیة

 :التخطیط_ 1_1_2_1
، بدأ من مرحلة تأسیسهای أول وظیفة تقوم بها المكتبة لضمان استمراریتها ونجاحهاهو 

  3 .هداف المكتبة على المستوى البعید والقریبأالتخطیط بتحقیق یعنى  اكم
  :التنظیم_ 2_1_2_1

هو نشاط یحدد الواجبات والسلطات الالزمة وتحدید المناصب برتبها، فهو الكیفیة التي   
لى تقسیم العمل والتنسیق بین إذ یسعى إئة الجهود لتسییر تحقیق األهداف، بمقتضاها یتم تعب

 4 .لتحقیق االستقرار والتفاعلاألنشطة 
 
  

                                                             
   147. ، ص2012دار المكتبات أسامة، : عمان. البحث الجامعي بین التحریر والتصمیم والتقنیات. بلقاسمفرحاني، العربي  -1
مكتبة الملك فهد : الریاض. دراسة تطبیقیة للجودة الشاملة: خدمات المكتبات الجامعیة السعودیة. حسن الحداد، فیصل عبد اهللا -2

   83. ، ص2003الوطنیة، 
: عمان. الوطنیة، الجامعیة،المتخصصة،العامة،المدرسیة: النوعیة المكتبات. الزم علیوي،محمدعودة،المالكي،مجبل_ 3

42. ص ،2006للنشر،  مؤسسةالوراق  
76–74. ص. مرجع سابق. السعید، مبروك إبراهیم_ 4  
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  :التوجیه_ 3_1_2_1
حسن وجه، أمسؤولیاتهم على  ةمارسم جلتبیین ألرشادات التي یحتاجها المكتوفیر اإل عنيی

یجاد الترابط بین وحدا ٕ تها، والتنسیق ویتمحور التوجیه على ثالثة عناصر من قیادة المكتبة وا
  .بینها

  :التنسیق_ 4_1_2_1
نسجام بین جمیع الوحدات اإلداریة والمصالح في نظام المكتبة، واال هو تحقیق الوحدة

حدة االقتناء ووحدة و و أالتنسیق بین إدارة المكتبة وقسم في حالة القیام بعملیة االقتناء یجب 
ٕ جل تسهیل توفیر المجموعات و أالمعالجة من    1.یصالها للمستفیدینا

  :الرقابة_ 5_1_2_1
المكتبة ومقارنة نتائج التقییم باألهداف الموضوعة ألجل تقویم جراء تقییم شامل لعمل إهي 

وتحسین عمل المكتبة، فالرقابة هي نشاط تحفیزي وتصویبي فمن خالل هذا األخیر یمكن 
  2 .تحدید نقاط القوة والضعف ومحاولة عالج الخلل

  :المیزانیة_ 6_1_2_1
یمكن بدونها القیام بأي نشاط مكتبي تعتبر المیزانیة القلب النابض للمكتبة الجامعیة فال  

فالجامعات الجزائریة تقدم بند المیزانیة للمكتبة یخص  ،أو توفیر التجهیزات والمجموعات المكتبیة
  .ما أجور الموظفین وغیرها تهتم بها إدارة الجامعة، أعملیة االقتناء فقط

  :الموظفون_ 7_1_2_1
صنافهم وباألخص أصحاب أالجامعیة موظفون بمختلف رتبهم و  تتطلب المكتبة 

  .الشهادات في علم المكتبات مما یسهل القیام باألعمال اإلداریة والتقنیة والعملیات الوثائقیة الفنیة
  :البنایة والتجھیزات_ 2_2_1

ل الوصول في وسط الحرم في موقع سه ،ن تكون بنایة المكتبة تتوافق والمعاییرأیجب 
ن تكون أیجب وكما  ،رتفاع منسوب المیاهاون الموقع مالئم من حیث التربة و ن یك، وأالجامعي

                                                             
113. ، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر. اإلدارة الحدیثة للمكتبات. غرارمي، وهیبة_ 1  
92. ص. نفس المرجع. بروك إبراهیمالسعید، م_ 2  
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خصائي المكتبة أاستشارة  كما یجب ،تحمل تسمیة المكتبة عند المدخل الرئیسي ،البنایة مستقلة
  : منها لى مساحاتإعند التصمیم ویقسم مبنى المكتبة الجامعیة  كذاعند اختیار الموقع و 

أماكن نشطة و األ، الخدمات، الموظفین ،فظ المجموعاتأماكن ح( حة التشغیلیةالمسا
 جدرانكال( نشائیةالمساحة اإل، )الممراتو المصاعد  ،الساللم( لیةالمساحة التداو ، )المستفیدین
  1.)شبكات الصرف الصحي والمیاه والتدفئة والغاز( المساحة التشغیلیة، )واألعمدة

  :المكتبیةالمجموعات _ 3_2_1
ت حجم مجموعات ذا باعتبار المكتبة الجامعیة مفتوحة النهایات یجب علیها توفیر

، ومن بین أشكال 2توفیر المصادر الضروریة،بما فیها حتیاجاتونوعیة مالئمة لسد كافة اال
  :المجموعات المكتبیة مایلي

  :المواد المكتبیة التقلیدیة_1_3_2_1
صفحة  49مطبوع غیر دوري ال تقل صفحاته عن "بأنه  1994عرفته الیونیسكو عام : الكتب_

  3:وهي نوعان" عدا الغالف والعنوان
لى آخرها، إمواضیع یستوجب قراءتها من أولها و عدة أهي كتب تعالج موضوع : كتب العامةال

  .الخ...وتشمل الكتب المدرسیة والكتب أحادیة الموضوع والمطبوعات الرسمیة
خرها ولكن ال أى إلال یستوجب قراءتها من أولها كون مصنفة المحتوى كتب ت: الكتب المرجعیة

تعالج الموضوعات في العمق، تتمثل في القوامیس والموسوعات واألطالس وكتب التراجم 
  .الخ...والكشافات 

 خط بالید وغالبا ما توفر المكتبة جزء من میزانیتها القتناء وهي كل ما: المخطوطات_
  .المخطوطات

                                                             
المكتبة المركزیة لجامعة العلوم : االتجاهات الجدیدة لسیاسة االقتناء في المكتبات الجامعیة. إدریس باي، عبد القادر_ 1
  33، 32. ، ص2016بن بادیس، جامعة عبد الحمید : مستغانم. مذكرة الماستر في علم المكتبات. تكنولوجیا وهران نموذجاوال
المعرفة  دار: اإلسكندریة. ماهیتها، إدارتها، خدماتها، تسویقها: مكتبات المؤسسات التعلیمیة. موسى، غادة عبد المنعم_ 2

183. ، ص2012الجامعیة،   
، 2010دار الفكر للنشر، : عمان. 3ط. تنمیة المجموعات المكتبیة في المكتبات ومراكز المعلومات. النوایسة، غالب عوض_ 3 

24–20. ص  
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تعتمد علیها المكتبة على بناء مجموعاتها فهي مصدر هام للباحثین بحیث : الجامعیة الرسائل_
یسلم كل طالب مقبل على التخرج رسالته بالمكتبة الرئیسیة ومكتبة الكلیة وتقدم في شكل ورقي 

  CD_ROM.1وفي شكل
و أو غیر منتظمة سواء العامة أالمكتبة سواء التي تصدر منتظمة  توفرها: الدوریات_

  .المتخصصة
براءات و  أعمال المؤتمرات، تقاریر البحوث، الكتیبات والنشراتتتمثل في : مطبوعات أخرى _

 .االختراع
  :المواد السمعیة البصریة_2_3_2_1
وتشمل الملصقات والصور والشفافیات والنماذج والشرائح الفیلمیة والمصغرات : المواد البصریة_

  .الفیلمیة
المحاضرات . سالك الممغنطةالصوتیة واألسطوانات األشرطة واألوتشمل : مواد السمعیةال_

  .المسموعة
  .تشمل أفالم الفیدیو والفیلم الملفوف الناطق والشفافیات الناطقة: المواد السمعیة البصریة_
  :لكترونیةالمواد اإل _3_3_2_1

الخط اء المتاح على لكترونیا ویتم تشغیله بالنظام الثنائي سو إهو مخزن  هي كل ما 
، DVDما هو مخزن على وسائط مثل ومنها ، عطیات المستودعات الرقمیةبنوك الم، المباشر

CD_ROM 2.وغیرها  
  :البحث العلمي خدمةدور وأهداف المكتبة الجامعیة في _ 3_1

التي  للمنهج الدراسي، ومركز للمواد التعلیمیةأصبح دور المكتبة أحد المحاور األساسیة   
را في یعتمد علیها في تحقیق أهدافه وكنتیجة لهذا الكم الهائل من المعلومات الذي یشكل انفجا

لالنتقال بالمناهج الدراسیة من حدود الكتاب المدرسي المقرر، رجال التربیة ضرورة  المعرفة، رأي
لمعلومات كما ساهمت المكتبة في مواجهة التدفق الكبیر في المعلومات أو ما یسمى بثورة ا

وعلیه كان من الضروري  ،إسهاما كبیرا ومن ذلك إعداد وتوفیر مصادر هذه المعلومات واألجهزة
                                                             

189. ص. نفس المرجع. موسى، غادة عبد المنعم_ 1   
29، 24. ص. مرجع سابق. النوایسة، غالب عوض_ 2   
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الثقافي من مستفیدیها لتعامل مع هذا التطور بفاعلیة وذلك لتحقیق االستخدام  تهیئة المجتمع
یسیة لمصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة التي أصبحت محورا من المحاور الرئ األمثل

التي یجب ان یتردد علیه كل شخص في للمجتمع الجامعي، كونها المركز الفكري للجامعات 
الجامعة من أجل استشارة مواد التعلم، فلم یعد للمكتبة معنى مرتبط بالكتاب فقط بل اتسع لیشمل 

بعض من  ، ویتمثل، إضافة إلى المواد التوضیحیةفیة ومختارة من المواد التعلیمیةمجموعات كا
المكتبات السمعیة والبصریة والشرائط، مما ساهم في تنویع مصادر التعلم وزیادة حجمها،  ذلك في

وبالتالي أثر ذلك إیجابیا في االتفاق مع االتجاهات التعلیمیة الحدیثة التي تستهدف تنمیة مهارات 
المواد بما بنفسه، وتوفر الكتب و  المتعلم الشخصیة على البحث والحصول على المعلومات

، وأن تنظم یتماشى مع مطالب المنهج الدراسي واحتیاجات الطلبة على اختالف میولهم وقدراتهم
ٕ هذه الموا رشاد الطلبة على تكوین مجال رحب من االهتمام عن د بحیث تستعمل استعماال فعاال وا

یق طریق منحهم فرص مناقشة الكتب واإلسهام الجدي في تكوین خبراتهم القرائیة عن طر 
وكذلك االعتناء بمظهر المكتبة الجامعیة من المرافق ، من مصادر المعلومات االستفادة الدائمة

، وذلك بتوفیرها للمصادر التعلیمیة التي الحیویة التي تقوم بدور الشریان النابض في الجامعات
وكلما تطور التعلم زادت كفاءته الداخلیة والخارجیة، برز دور المكتبة في  یعتمد علیها التربویون،

  1.اإلسهام في تحقیق هذا التطور عن طریق خدماتها وأنشطتها المتنوعة والمتعددة
الیوم أهمیة الرسالة الجامعیة وذلك نتیجة لتعقد الحیاة ولقد ازدادت في عالمنا   

ن االنفجار المعلوماتي الذي میز هذا العصر لذا یقع على االجتماعیة والثورة المعرفیة، ناهیك ع
  :عاتق المؤسسة الجامعیة العمل على تحقیق جملة من األهداف أبرزها

 حمایة التراث البشري، والحفاظ على إنتاج الفكر السیاسي؛  
  إعداد كفاءات بشریة من شأنها أن تحمل الحیاة العلمیة دعما للتقدم والتطور في جمیع

  ؛المیادین
 القیام بالبحث العلمي، ودفع حركة التطویر واإلبداع قدما إلى األمام؛  

                                                             
. المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس نموذجا: المكتبات الجامعیةالتصنیف العلمي وأهمیته في . حمدي، فاطمة_  1

   46. ، ص2017جامعة عبد الحمید بن بادیس، : مستغانم. والمعلومات مذكرة الماستر في علم المكتبات
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  أفاق  العلمي الذي یخدم المجتمع التنبؤإعداد القادة المفكرین وتهیئة الكوادر القادرة على
 ؛المستقبل

  نما تمتد إلى تقدیم ٕ النشر العلمي ألن مهمة الجامعة ال تقتصر على إجراء البحوث فقط وا
عریف بهذه البحوث وتعمیم البحوث المنجزة عن طریق وسائل النشر المعروفة بغیة التنتائج 

 1فوائدها؛
 تنمیة مجموعات المكتبة؛ 
 البحث والتطویر؛ 
  ؛المناهج التعلیمیة بالجامعةاإلسهام في خدمة 
 اقتناء مصادر المعلومات بكافة أشكالها وتنمیتها؛ 
 ب والمجتمع؛هیئة التدریس والطال تقدیم الخدمات ألعضاء 
 تبادل مصادر المعلومات بكافة أشكالها بین الهیئات والمؤسسات في الداخل والخارج؛ 
 خدمة البرامج األكادیمیة والبحثیة للجامعة؛ 
 تنظیم المجموعات بما في ذلك عملیات التصنیف والفهرسة والتكشیف واالستخالص وغیرها 

 من العملیات التي تكفل ضبط هذه المجموعات وحفظها وتحلیلها وتكشیفها وصیانتها؛
  تقدیم الخدمات المكتبیة والمرجعیة واسترجاع المعلومات، وما یشمل ذلك من اإلرشاد المكتبي

 المهني ومعاونة رواد المكتبة وتوجیههم نحو اإلفادة األمثل من المجموعات المتوفرة؛
 مع المكتبات األخرى داخل القطر الواحد وخارجه للوصول إلى مصادر  التعاون والتنسیق

المعلومات الضروریة لروادها، والمشاركة في شبكات المعلومات المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة 
 والدولیة؛

  تزوید الطالب والدارسین بالثقافة المكتبیة األساسیة لتمكینهم من الوصول واالستفادة المثلى
 المكتبة وأوعیة معلوماتها؛من مقتنیات 

 2.تطویر العمل المكتبي، وتحسین األداء الوظیفي واإلعالمي والتوثیقي 

                                                             
رسالة ماجیستر في . ذجانظم التصنیف العالمیة وتطبیقاتها في المكتبات الجزائریة جامعة قسنطینة نمو . كساسرة، محي الدین_  1

  30. ، ص2007جامعة منتوري، : قسنطینة. علم المكتبات
  33_  31. ، ص2009دار الوفاء، : اإلسكندریة. المكتبة الجامعیة وتحدیات مجتمع المعلومات. إبراهیم، سعید مبروك_ 2
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  :مشاكل المكتبات الجامعیة وأهم الحلول_ 4_1
مهامها وتحقیق أهدافها مجموعة المكتبات الجامعیة كغیرها من المؤسسات تواجهها في  أداء 

  :نشملها في النقاط التالیةمن التحدیات والمشاكل والتي یمكن أن 
   قلة الموارد المالیة المخصصة للمكتبات واالرتفاع الهائل في أسعار الكتب والدوریات العلمیة

 وكذا ارتفاع أسعار االشتراك في قواعد البیانات وخاصة العلمیة والطبیة؛
 إعداد المؤهلین العالمیین في مراكز المعلومات والمكتبات؛ النقص في 
  ي بأهمیة المعلومات والمكتبات وما تمثله في جمیع األنشطة ومجاالت الحیاة تدني الوع

 الیومیة؛
 والدورات التدریبیة الالزمة لتطویر القدرات ومهارات العاملین في  الحاجة إلى البرامج

 المؤسسات المعلوماتیة وخاصة ما یخص الحاسب اآللي وقواعد البیانات؛
 الفنیة ال یزال في المرحلة األولى في بعض المكتبات  استخدام الحاسب اآللي في العملیات

 وارتفاع أسعار البرامج الجاهزة المستخدمة المكتبات؛
  افتقار العدید من المكتبات ومراكز المعلومات إلى اللوائح التنظیمیة والسیاسات المكتوبة

اإلجرائیة والتعلیمات الالزمة لتأدیة هذه المؤسسات ألعمالها مثال الوصف الوظیفي، اللوائح 
 لألعمال الیومیة؛

 انعدام اإلعارة المتبادلة بین المكتبات المختلفة ومراكز المعلومات؛ 
  التنسیق فیما یخص و انعدام التعاون بین المكتبات المختلفة وعلى سبیل المثال انعدام التعاون

 استیراد التقنیات الحدیثة أو فیما یخص البرامج الجاهزة؛
  للمعلومات الذي یستطیع أن یعمل على التنسیق بین المكتبات ومراكز وطني  انعدام نظام

 المعلومات وتنظیم أوجه التعاون بینهما؛
   عدم وجود الفهرس الموحد للمكتبات ومراكز المعلومات الذي یعتبر أحد البني التحتیة

رد یكون توجهه نحو استقطاب المواالوطنیة في مجال المكتبات والمعلومات، والذي 
الببلیوغرافیة التي تمثل النتاج الفكري المنشور وغیر المنشور والموجود في المعلوماتیة 

مواصفات  المكتبات الجامعیة على هیئة قاعدة معلومات ببلیوغرافیة ضخمة تقوم على
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ومعاییر عالمیة من شأنها توحید بیانات أوعیة المعلومات وتسهیل تبادل التسجیالت 
الببلیوغرافیة بین المكتبات على الخط المباشر مما یجنبها فهرسة الوعاء الواحد عشرات 

 1.المرات داخل المكتبات الجامعیة
إیجاد بعض الحلول والمقترحات فعلى إثر هذه المشاكل التي توجهها المكتبة الجامعیة البد من 

علیها تماما، وهذه الحلول المتمثلة فیما التي من شأنها أن تقلل من المشاكل إن لم نقل تقضي 
 :یلي
  استغالل اإلمكانات المتوافرة حالیا وتدعیمها بوسائل أكثر فاعلیة وتعمیمها على جمیع

  الهیاكل والمصالح التنظیمیة في المكتبات الجامعیة؛
  األعمال والخدمات نحو األفضل، وذلك لبناء إستراتیجیة عمل  اإلدارة العلمیة لتوجیهتطبیق

 مضبوطة لمراقبة ومتابعة تحقیق األهداف المرجوة؛
 نظام وطني للمعلومات؛ السعي لتجاوز العوائق والمشاكل التي تحول دون إنشاء 
 العمل على إنشاء الفهرس الموحد للكتاب؛ 
 رساء ٕ قواعد التعاون بمكتباتنا، التي تملك أرصدة هامة تبقى دائما حكرا على مؤسسة  توحید وا

 دون األخرى، لذلك یجب ترسیخ مبدأ تشاطر المعلومات والخبرات في ظل شبكة موحدة؛
 وتكوینهم تكوینا أكادیمیا یمكنهم  االهتمام بالعنصر البشري المتمثل في أخصائي المعلومات

 تمع المعلومات؛من التعامل مع متطلبات مج
  التعاون من المكتبات في محاولة لحصر النتاج الفكري المنشور إلكترونیا والتعاون من أجل

 2الوصول إلى قواعد البیانات المختلفة بغض النظر عن اللغة؛
  عدم فهم إدارة الجامعة الكافي ألهمیة المكتبة ودورها في العملیة التعلیمیة، ولطبیعة العمل

 ومتطلباته الخاصة مما یؤدي إلى فرض قیود صعبة علیها في مجاالت التوظیف؛المكتبي 
  والتي تترك أثارا واضحة على المتطلبات األساسیة األخرى عدم توفر المیزانیة الكافیة

 كاألجهزة والتوظیف وتدریب والتزوید وتكنولوجیا المعلومات؛

                                                             
  155، 154. ص ،2014دار غیذاء، : عمان. نظم تطویر خدمات المكتبات الحدیثة. خیرت عزةكیالني، _  1
  156. ، صنفس المرجع_  2
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 متخصصین في مجال المكتبات االتجاه نحو تعیین مدیري المكتبات الجامعیة من غیر ال
 والمعلومات مما یؤدي إلى التخطیط في كثیر من األحیان في اتخاذ القرارات؛

 جال الرواتب في الجامعة عن زمالئهم العاملین في المكتبة الجامعیة في م نتمییز األكادیمیی
 والبعثات وغیرها؛ وفرض الترقیة

 ریس نحو المكتبة أكثر مما یعرف أمناء االتجاهات السلبیة لبعض الطلبة وأعضاء هیئة التد
 المكتبة أنفسهم؛

  الزیادة غیر المخطط لها في عدد الطلبة المنقولین في الجامعة، وعدد البرامج األكادیمیة
والبحثیة، وعدد أعضاء هیئة التدریس، مما یعني زیادة في المتطلبات المالیة، وعدد 

 1.التطوراتالموظفین ومصادر المعلومات التي تستجیب لهذه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  49، 48. ، ص2008دار صفاء، : عمان. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. الهمشري، عمر أحمد_  1
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  :خدمات المكتبة الجامعیة_ 2
  :تعریف الخدمة المكتبیة_ 1_2

كافة األنشطة المكتبیة التي تتعلق بمجموعة  أداء: "الخدمة المكتبیة على أنها تعرف  
، وفي حین وردت تعاریف أخرى 1"المكتبة وتنظم مواردها وتیسیر ما فیها من المعلومات للرواد

: العالقة بین اإلجراءات الفنیة المكتبیة والخدمة المكتبیة، حیث عرفت هذه األخیرة بأنهاتربط 
المكتبة، لمساعدة الرواد في الوصول إلى  ة واإلداریة التي یقوم بها موظفوجمیع النشاطات الفنی"

مات المعلومات المطلوبة بكل یسر وسهولة وفعالیة، مع االلتزام بمبدأ الجودة في مجال المعلو 
  .2"المقدمة
المساعدة الشخصیة المقدمة بواسطة مكتبي أو : "كما عرفت في السیاق ذاته بأنها  

   .3"أخصائي المعلومات ألحد أو مجموعة من المستفیدین للحصول على المعلومات أو مالحقتها
تتضمن الخدمة المكتبیة في مفهومها الواسع كافة اإلمكانات والتسهیالت واإلجراءات   

یجاد  نشطة التي تقدمها لروادها،واأل ٕ بهدف تحقیق االستفادة القصوى من مصادر المعلومات، وا
الحتیاجاتهم المعلوماتیة، حیث ال  رغبات المستفیدین واالستجابة رضاءإل الظروف المناسبة

المستفیدین فحسب، إنما تطویر أسالیب ووسائل  یتعین على المكتبات العمل على تقدیم خدمات
كل ما : "، وتعرف أیضا على أنها4االتصال لتضمن التفاعل المتواصل بینها وبین مستفیدیها

مكانات من شأنها االرتفاع  یبذله العاملون بالمكتبات وكل ما توفره المكتبات من أدوات ٕ وا
وجدت وتشمل هذه الخدمات استقبال  بمستوى فعالیة االستفادة من مصادر المعلومات أینما

كسابهم المهارات األساسیة الالزمة لتحقیق التعامل الفعال مع  ٕ القراء والرد على استفساراتهم وا
  .5"موارد المكتبة

                                                             
. ، ص1984الكاظمیة للنشر، : الكویت. المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات والتوثیق والمعلومات. شرف الدین، عبد التواب_  1

261  
  22. ص   ،2000دار الصفاء، : عمان. خدمات المستفیدین من المكتبات ومراكز المعلومات .غالب عوضالنوایسة، _  2
  15. ص   ، 1994مكتبة الملك فهد الوطنیة، : الریاض. ةخدمات اإلعارة في المكتبة الحدی .الحازیمي، سعود عبد اهللا_  3
مجلة مكتبة الملك فهد . عرض تجربة مكتبات جامعة الشارقة: تسویق خدمات المعلومات في المكتبات. معارفي، بهجت مكي_  4

  18. ، ص2006، 1. ، ع12. الوطنیة، مج
، 1. ، ع27. العناصر األساسیة لنجاح الخدمة المكتبیة في المكتبات العامة، مج. الزملیوي محمد، عودة، المالكي، مجبل ع_  5

  50. ، ص1992
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  :تقییم الخدمات المكتبیة عملیات_ 2_2
داخل المكتبة قصد تقدیر مدى صالحیة  یعتبر التقییم من النشاطات اإلجرائیة التي تتم  

األنماط األدائیة في القطاعات الوظیفیة المختلفة لتحقیق األهداف التي تبغي وتطمح أو موائمة 
المكتبة تحقیقها وبلوغها، ویترتب عن ذلك توفیر قدر من المعلومات والمؤشرات التي تسمح 

لطریق التي رسمتها المواصفات لتصلیح المسارات التي حادت عن ا باتخاذ قرارات ضروریة
بشكل یسمح بتحقیق االستغالل األمثل مرجحا لتقییم األداء بها،  القیاسیة للمكتبات باعتبارها

للموارد البشریة والفنیة والتكنولوجیة والمالیة والتوثیقیة للمكتبة، ویعرف التقییم بأنه تقدیر قیمة 
فروع البحث، یعنى بتطبیق المنهج العلمي  من  نشاط ما أو شيء ما، كما یرى آخرون بأنه فرع

الالزمة  لتحدید مدى نجاح األداء لبرنامج ما، فعلى سبیل المثال فهو یهدف إلى جمع البیانات
  1.المطروحة كبدائل تبدو أقرب إلى تحقیق النتیجة المنشودة تلتحدید أي من االستراتیجیا

الكثیر من المختصین جراء التناقض بیة ما یبرره من وجهة نظر ولتقییم الخدمات المكت  
المستمر للموارد المالیة المخصصة لها من جهة، ولضرورة االستثمار المكثف في التكنولوجیا 

بشكل مستمر  الجدیدة للمعلومات واالتصال لمواجهة االحتیاجات والتطلعات المتنامیة والمتغیرة
التي تمول المؤسسات الحكومیة  الخدمات المكتبیة من جهة أخرى، وعلیه فإن للمستفیدین من

تطالبها بتوفیر خدمات جیدة مع  المكتبات كالجامعات والمؤسسات العلمیة والثقافیة أصبحت
ة ، حیث أصبح من واجب القائمین على المكتبات أن 2الحفاظ على معدل أقل من التكلف

  ما یقدمون من خدمة،  فهمها وقیاس نتائج یوضحوا بطریقة یمكن
عتباره عبء ، كما أنه علیهم أّال ینظروا إلى التقییم بالذلك أن یثبتوا بكفاءة وفعالیةوعلیهم تبعا 

ن عن التمویل ولكن على أنه وسیلة لتحسین الخدمات المقدمة من إضافیا یفرضه المسؤولو 
 3.خالل توفیر المعلومات التي یمكن استخدامها لحل المشكالت أو اتخاذ القرارات األفضل

  
                                                             

تقییم األداء في المكتبات ومراكز . الشیمي، حسني عبد الرحمن، الغرماوي، جمال الدین محمد. النكستر، والفرد، تر_  1
  03. ، ص1996مكتبة الملك عبد العزیز العامة، : الریاض. المعلومات

خدمات المكتبات . الغرماوي، جمال الدین محمدالشیمي، حسني عبد الرحمن، . ، ترفرد، بیكر، شارونالنكستر، وال_  2
  07. ، ص2000مكتبة الملك فهد الوطنیة، : الریاض. قیاسها وتقییمها: والمعلومات

  08. المرجع نفسه، ص. النكستر، والفرد، بیكر، شارون_  3
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  :الخدمات المكتبیة في المكتبة الجامعیةأنواع _ 3_2
بة الجامعیة مركز للفكر والثقافة والحضارة ال غنى عنها في العملیة التعلیمیة تعتبر المكت  

المكتبة الجامعیة لها مكانة كبیرة بالنسبة  إنوعلیه فوالنهوض بالمستوى التعلیمي المنشود، 
تفیدین سخدمات تعني بتقدیمها للجمهور الم، وذلك یتمثل من خالل مجموعة للمجتمع الجامعي

من الطلبة واألساتذة والباحثین، فالخدمات المكتبیة هي مجموعة من العملیات الالزمة 
بات عان من الخدمات التي تقدمها المكتوالضروریة التي تقوم بها المكتبة، وبهذا نمیز نو 

  :الجامعیة ویمكن توضیح ذلك في ما یلي
  :بیة غیر المباشرةالخدمات المكت_ 1_3_2

الخدمات الفنیة وهي تلك العملیات واإلجراءات التي یسمى هذا النوع من الخدمات ب  
ینجزها الموظفون أو العاملون بالمكتبات الجامعیة مثال، بحیث ال یراهم المستفید ولكن هو في 

لنوع من الحقیقة یستفید من الناتج النهائي لهذه الخدمات، من هنا یمكن القول بأن هذا ا
في  الخدمات یهدف إلى تهیئة الكتب واألوعیة المكتبیة أو المواد المكتبیة األخرى ووضعها

، وفي ما یلي أهم 1خدمة القارئ أو المستفید، إذا فهو یؤسس لما سیأتي بعده من خدمات مباشرة
  :هذه الخدمات

  :التزوید_ 1_1_3_2
إن عملیة التزوید ذات أهمیة بالغة في تحقیق أهداف المكتبة الجامعیة من جهة،   

تكون قد قطعت أشواطا كبیرة في فإذا نجحت هذه العملیة "وأهداف الجامعة من جهة أخرى، 
خدمة ودعم البحث العلمي من حیث توفیر ما یلزم من معلومات لمختلف فئات الباحثین الطلبة 

عملیة توفیر أو الحصول : "كما یمكن القول بأن التزوید عبارة عن، 2"والموظفین في الجامعة
، ویعرف كذلك على 3"على المواد المكتبیة المختلفة والمناسبة للمكتبة ومجتمع المستفیدین منها

                                                             
. دراسة میدانیة بالمكتبات بالشرق الجزائري: الجامعیة الجزائریة ودورها في تقلیص الفجوة الرقمیة كتبةالم. تیقروسین، منیر_  1

  119. ، ص2005جامعة منتوري، : قسنطینة. رسالة ماجیستر في علم المكتبات
دراسة میدانیة بالمكتبات  :السیاسة الوطنیة للمعلومات العلمیة والتقنیة ودورها في دعم البحث العلمي بالجزائر. قموج، ناجیة_  2

  205. ، ص2004 ،منتوريجامعة : قسنطینة. دكتوراه دولة في علم المكتباتأطروحة . الجزائریة الجامعیة
مدیریة المكتبات : عمان. أساسیات علم المكتبات والتوثیق والمعلومات. أحمد همشري، عمر، مصطفى علیان، ربحي_  3

  143. ، ص1990والوثائق الوطنیة، 
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والمواد  تلك اإلجراءات الفنیة الضروریة والمتمثلة أساس في اقتناء الكتب والدوریات: "أنه
أو اإلهداء أو لمصادر األخرى المطلوبة عن طریق الشراء أو االشتراك السمعیة والبصریة وا

التبادل ویعتبر التزوید المركزي من أفضل طرق التزوید العصر الحالي نظرا لما یتیحه من 
  .1"إیجابیات خاصة تخفیض األسعار وتجنب تكرار العناوین

مرتبط بمدى النجاح والتحكم فإن نجاحه وید من أهم الخدمات غیر المباشرة وبما أن التز   
والتي تبنى دائما على أساس اهتمامات المستفیدین دون إغفال  الجید والفعال في عملیة االختیار

  .لدور مسؤول قسم التزوید أو كما یسمى بضابط التزوید في ترشید وتنفیذ سیاسة االقتناء
 :الفهرسة والتصنیف_ 2_1_3_2

ن أهم اإلجراءات الفنیة المطلوب تنفیذها في تعتبر إجراءات الفهرسة والتصنیف م 
المكتبات ومراكز المعلومات خاصة المكتبات الجامعیة، وتعرف الفهرسة بأنها الوصف المادي 

المعلومات بهدف أن عملیة الوصف الفني لمواد : "ألوعیة المعلومات، حیث یمكن القول بأنها
، كما تهدف هذه 2"في أقل وقت ممكنتكون تلك المواد في متناول المستعمل بأیسر الطرق و 

تحدید المسؤولیة عن وجود كتاب أو مادة مكتبیة بعینها وبیان المالمح المادیة "العملیة إلى 
عداد المسجالت الخاصة بذلك وترتیبها وفق نظام معین لتسهیل وصول القارئ  ٕ والفكریة لها وا

  :، ومن ممیزاتها یمكن أن نذكر3"للمعلومات
  البحث؛تطویر كفاءة  
 إنتاج فهارس موحدة؛  
 توفیر سبل الوصول إلى فهارس حدیثة من خالل عدة منافذ. 

                                                             
. ، ص2004دار المسیرة للنشر، : عمان. المكتبات -أتمتة–حوسبة . قندیلجي، عامر إبراهیم، السامرائي، إیمان فاضل_  1

204  
  09. ، ص1993الفكر العربي، : القاهرة. فن تصنیف الكتاب. أحمد بدوي، آبوزید_  2
  161. مرجع سابق، ص. مصطفى علیان، ربحي. رأحمد همشري، عم_  3
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العملیة التي بموجبها تقسم آیة مجموعة من المواد "أما  فیما یخص التصنیف فهو عبارة عن
إلى مجموعات فرعیة بحیث تتكون كل مجموعة من وحدات ذات صفات أو خصائص متجانسة 

  . 1"فصل المواد غیر المتجانسة تبعا لدرجة اختالفها ث ینتج عن ذلكتجعلها نوعا محددا، بحی
  : التكشیف واالستخالص_ 3_1_3_2

الیدویة المتبعة في تنظیم المحتوى  عبارة عن مجموعة اإلجراءات"التكشیف هو   
فهو أما االستخالص ، 2"الموضوعي الوعیة المعلومات لخدمة أهداف االسترجاع والبحث

  .3"الوثائق من أجل تقدیم أهم ما تشمل علیه من رسائل وأفكار ومعلوماتعملیة تحلیل "
ویعتبر كل من التكشیف واالستخالص من بین الخدمات التي تقوم بها المكتبات   

الجامعیة بالرغم من ذلك فإن مكتباتنا الجامعیة الجزائریة قلیال ما تخضع أرصدتها الوثائقیة 
فالقیام بهاتین العملیتین بالشكل اآللي یسمح بتمهید الطریق ، 4لعملیة التكشیف واالستخالص

لفعال للمعلومات وبثها خاصة مع توفیر المكتبة لمجموعة ال بأس بها من قواعد لالسترجاع ا
المعلومات التي اختصرت الجهود بالنسبة للباحثین عن المعلومات من جهة والعاملین الساهرین 

  .على إیصالها من جهة أخرى
  :الخدمات المكتبیة المباشرة _2_3_2

تمارس مباشرة مع القارئ أو المستفید ومن ات القراء وهي الخدمات التي ویقصد بها خدم  
  :أهم هذه الخدمات ما یلي

  :اإلعارة_ 1_2_3_2
المعلومات،  تعد اإلعارة واحدة من أهم الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات ومراكز  

وهي أحد المؤشرات على فاعلیتها وعالقتها بمجتمع المستفیدین، إذ أن أفضل معیار للحكم على 

                                                             
دار الثقافة العلمیة، : اإلسكندریة. نظم التصنیف الحدیثة في المكتبات واألرشیفات المتخصصة. حامد عودة، أبو الفتوح_  1

  17. ، ص2002
  161. ، ص1984دار الغربي للنشر، : القاهرة. مقوماتها وأشكالها: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم_  2
  209. ، صنفس المرجع_  3
جامعة منتوري، : قسنطینة. رسالة ماجیستر في علم المكتبات. المكتبة الجامعیة والبحث العلمي في الجزائر. بطوش، كمال_  4

  30. ، ص1994
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 نجاح هذه المكتبات ومراكز المعلومات هو درجة إقبال المستفیدین علیها واإلفادة من مصادرها
  :اإلعارة وهيبعد، كما یمكن توضیح ثالث أنواع من  المتوافرة داخل المكتبة أو خارجها أو عن

  وتعني إتاحة الحریة للمستفید الستعمال مصادر المعلومات داخل المكتبة؛: اإلعارة الداخلیة
وتعني أن تتاح للمستفید فرصة استعمال مصادر المعلومات واإلفادة منها : اإلعارة الخارجیة

  ج نطاق المكتبة، ولكن تكون مرتبطة ببرنامج لإلعارة ومدة محددة لهذا الغرض؛خار 
وتعني أن تستعیر مكتبة من مكتبة أخرى : المتبادلة بین المكتبات ومراكز المعلومات اإلعارة

  1.منها مصادر معلومات تحتاجها وغیر متوافرة لدیها لتلبیة حاجیات المستفیدین
  :اإلحاطة الجاریة_ 2_2_3_2

تحتل أهمیة خاصة في  من الخدمات المكتبیة الحدیثة نسبیا وهي هذه الخدمة تعتبر  
نظام استعراض "في موضوع معین وتعرف بأنها  ل إعالم المستفیدین بأحدث المستجداتمجا

، وعموما 2"الوثائق المتاحة حدیثا واختیار المواد المالئمة الحتیاجات الفرد والجماعة وتسجیلها
 بالنسبة وصاتهدف هذه الخدمة إلى تعریف الباحث بالمعلومات الحدیثة في مجال عمله خص"

، فهي تجعل المستفید على علم دائم بالجدید من خالل إحاطته علما "المنشورة حدیثا لتلك
  3.بظهور أوعیة معلومات جدیدة في مجال اهتماماته الموضوعیة

  :البث االنتقائي_ 3_2_3_2
مفهوم  هو من أحدث الخدمات المكتبیة كذلك حیث حظي بعدة تعاریف إذ یمكننا إیجاز  

لها اتصال بأنها الطریقة التي یتم بها تعریف المستفید بالوثائق الحدیثة، والتي هذه الخدمة 
بموضوعات بحثه، وتضاهي هذه المعلومات االهتمامات العلمیة للمستفید ومیوله بناءا على 

حدد فیها المستفید  معلومات جمعت من المستفید من قبل بواسطة استبیان أو مقابلة شخصیة
احتیاجاته العلمیة وموضوعات بحثه الجاریة واهتماماته العلمیة واألوعیة المتعلقة بموضوع بحثه 

  4.أو عمله
                                                             

  60 -59. ، ص2010دار صفاء، : عمان. اتمخدمات المعلو . علیان، ربحي مصطفى_  1
   220. ، ص1993دار غریب للنشر، : القاهرة. مقدمة في علم المكتبات. محمد فتحي، عبد الهادي_  2
  17. ، ص2004، دار الثقافة العلمیة: اإلسكندریة. المكونات والخدمات: البث االنتقائي للمعلومات. دسوقي البندري، براهیم_  3
مركز : اإلسكندریة. لومات في مجال اإلعالم واالتصال الجماهیريمصادر المع. جرجیس، جاسم محمد، القاسم، بدیع محمود_  4

  25. ، ص1998.اإلسكندریة للوسائط الثقافیة والمكتبات
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 :الخدمات المرجعیة_ 4_2_3_2
ات بما فیها أو المباشرة التي تقدمها المكتبتعبر هذه الخدمة من أهم الخدمات العامة  

تالف مستویاتهم في الحصول وتعرف بأنها عملیة مساعدة القراء على اخ المكتبة الجامعیة إذا،
 1على اإلنتاج الفكري أو المعلومات التي یریدونها عن طریق اإلرشاد والتوضیح واإلعالن،

  :وتنقسم هذه الخدمات إلى نوعین هما
هم وكذا وتوجیه المرجعیة، إرشاد الروادسئلة األوتشمل اإلجابة على  :خدمات مرجعیة مباشرة

  .تعلیم وتدریب المستفیدین على استخدام المراجع وغیرها من األعمال
  .للمكتبة وترتیبها وتقییمهاوتشمل اختیار المراجع المناسبة  :خدمات مرجعیة غیر مباشرة

نقیم كما نمیز ثالثة مستویات للخدمة المرجعیة أولها الخدمة المرجعیة المتحفظة وفیها   
المعلومات كاإلشارة إلى مكان المرجع المطلوب، ثانیتها تسمى بالخدمة الحد األدنى من 

المرجعیة المعتدلة أو المتوسطة وفیها نقیم المرجع المناسب وشرح لكیفیة استخدامه إلیجاد 
ها الخدمة المرجعیة التامة أو القصوى وهذه تصل إلى تقدیم المعلومات المطلوبة، وثالث
  2.بة الالزمة والمناسبة للسؤال المطروحالمعلومات المطلوبة أو اإلجا

  :الخدمات الببلیوغرافیة_ 5_2_3_2
تعد الببلیوغرافیا أحد أدوات الضبط الببلیوغرافي لألدب المنشور وأحد أدوات التعریف به   

ویمكن وصف الببلیوغرافیات بأنها أدلة أو مفاتیح للوصول إلى مصادر المعلومات وقد یتسع 
و لیحصر ما صدر في موضوع معین أو عدة موضوعات، أو لغة معینة أ النشاط الببلیوغرافي

أو عدة أزمنة، وقد تعاظم دور الخدمات لغات أو قطر معین أو عدة أقطار أو زمن معین  عدة
الببلیوغرافیة نتیجة للكم الهائل من اإلنتاج الفكري المنشور بأشكاله ولغاته وموضوعاته المختلفة 

وتعقد حاجاتهم  هم،ة على ما هو منشور في مجال تخصصالسیطر  وعدم قدرة الباحثین على
ومراكز المعلومات في  رغبة المكتباتعامل الوقت بالنسبة إلیهم، و  الموضوعیة وأهمیة

                                                             
  180. ، ص1979دار المریخ، : جدة. مناهج البحث في علوم المكتبات. أحمدي، ناهد حمدي_  1
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مساعدتهم في التعرف على ما نشر من مصادر معلومات على المستوى المحلي أو الوطني أو 
  1.اإلقلیمي أو العالمي

  :ي الخدمات المكتبیةالعوامل المؤثرة ف_ 4_2
وعلیه یمكن أن تتأثر المكتبات  ى أخرىدمات المكتبیة تختلف من مكتبة إلإن الخ  

   :الجامعیة بعدة عوامل في تقدیم خدماتها أهمها ما یلي
 حیث ثقافاتهم  من حیث یختلف مجتمع المستفیدین من مكتبة إلى أخرى :مجتمع المستفیدین

ومستواهم العلمي ومتوسط أعمارهم، وبالتالي فإن الخدمة المكتبیة یجب أن تتالءم مع كل 
  .فئة من فئات مجتمع المستفیدین

 من ناحیة البناء والمساحة والمجموعات المكتبیة   یشكل حجم المكتبة :حجم المكتبة
والعملیات والخدمات وعدد المستفیدین من تلك الخدمات عنصرا مهما في تحدید الخدمات 
المكتبیة التي تقدمها، فكلما كان حجم المكتبة كبیرا دعمت الحاجة إلى تقدیم خدمات مكتبیة 

  .أكثر
 یمكن تحقیق تلك األهداف إال من خالل أهداف معینة وال  لكل مكتبة :أهداف المكتبة

كتبیة التي تقدمها من ها، والمتمثلة في الخدمات المالعملیات والنشاطات والبرامج التي یتم أدائ
   .أجل خدمة تلك األهداف

 من حیث فئاتهم وعددهم وثقافاتهم ومؤهالتهم وقدراتهم على تقدیم  :العاملین في المكتبة
جودة عالیة، إذ یعتبر العنصر البشري المؤهل شرطا ضروریا خدمات مكتبیة متطورة وذات 

  .وعامال أساسیا لنجاح الخدمة المكتبیة
 التي تعتبر بدورها عامال أساسیا لنجاح الخدمة المكتبیة، فكلما توفرت  :میزانیة المكتبة

، كلما أمكن من اإلمكانیات المادیة والمالیة لدى المكتبة بشكل كاف، وأحسن استخدامها
  .دیم أحسن خدمة مكتبیة ممكنةتق

                                                             
  254.مرجع سابق، ص. علیان، ربحي مصطفى_  1
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 عد استعمال التكنولوجیات الحدیثة للمعلومات واالتصال حیث ی :التكنولوجیة المستخدمة
شرطا أساسیا لتقدیم خدمة تتماشى مع االحتیاجات المعلوماتیة المتغیرة للمستفیدین من جهة، 

  1.ید من جهة أخرىولتمكین المكتبة من فرض وجودها في المحیط التشابكي اإللكتروني الجد
 حیث تعتبر موازنة المكتبة عامال أساسیا لنجاح الخدمة المكتبیة، فكلما  :موازنة المكتبة

  .كانت الموازنة كبیرة كلما كانت الحاجة إلى خدمات مكتبیة متعددة ومتطورة
 وتتمثل هذه العوامل في النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والدینیة  :عوامل أخرى

واللغویة والسیاسیة والجغرافیة وتطور االتصاالت، فهذه العوامل لها تأثیر كبیر في تقدیم 
 2.الخدمات المكتبیة في البلد والمكان التي تخصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
دراسة میدانیة للمكتبات : المكتبات الجامعیة ودورها في تطویر البحث العلمي في ظل البیئة اإللكترونیة. عمیمور، سهام_  1

  27. ، ص2012جامعة جیجل، : جیجل. الجامعیة لجامعة جیجل
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  :خالصة الفصل
  

مما سبق تناوله ومعالجته في هذا الفصل نستنتج أن المكتبة الجامعیة تحتل مركزا   
عضویا هاما، بحیث تعتبر الشریان الرئیسي الذي یغذي ویمول أهداف وأغراض یراد الوصول 
إلیها من طرق الجامعة سواء كانت هذه األهداف في مجال التدریس أو في مجال البحوث 

توفره من مواد معرفیة مختلفة وسعیا منها في أداء رسالتها تعمل  العلمیة، وذلك من خالل ما
بها، كما یتضح جلیا أن هذه العملیة تتطلب تداخل كل  الخدمات المنوطةعلى تقدیم جملة من 

العناصر المكونة للمكتبة، إذ ال یمكن تقدیم الخدمات المكتبیة إال من خالل تحقیق أكبر قدر 
تقدیم الخدمات المكتبیة المناسبة والتي الستمراریة ذه المكونات، و بین ه التناسق واالنسجاممن 

تقییم هذه الخدمات المكتبیة وذلك من تنال رضا المستفیدین ال بد من إتباع طرق ومنهجیات ل
أجل تحقیق أهداف الجامعة وحتى أهداف المكتبة ألن أهداف هذه األخیرة جزء من أهداف 

   .الجامعة
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  :تمهید
یعتبر التصنیف من أبرز العملیات الفنیة التي تتم في المكتبات وكما یعد من أهم 
الوسائل التي أسهمت وتساهم في ترتیب وتنظیم محتویات ومقتنیات المكتبات ومراكز 

وتختلف فكل منها له میزات ومساوئ معینة، وتتجه صنیف المعلومات، وتتعدد أنظمة الت
تباع نظام تصنیف معین من ذه األنظمة مع ما یتوافق وما یالئمها فإالمكتبات إلى اعتماد ه

شأنه أن یسهل تنظیم األرصدة الوثائقیة، وبالتالي العمل وكذا تقدیم الخدمة المكتبیة المناسبة 
خالل الوصول السهل والسریع للوثیقة المراد الوصول والمطلوبة للمستفیدین من هذه األخیرة من 

وهذا ال یتم إال بالتصنیف الذي یحقق هذه المیزة والدور الذي یؤدیه ویلعبه في كافة  إلیها،
  .العملیة المكتبیة على سائر خدماتها إلى غایة تقدیم الوثیقة المراد الحصول علیها

وان ماهیة التصنیف حیث قمنا بإعطاء مبحثین أوله تحت عنوقد تناولنا في هذا الفصل   
فكرة عامة عن التصنیف حول أهمیته وفوائده وأنواعه وكذا طرقه، وحاولنا إبراز دوره في 
الخدمات المكتبیة في المكتبات الجامعیة، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه أنظمة التصنیف 

المعمول بها في المكتبات بخصائصها ومكوناتها وأخیرا قمنا بذكر أهم أنظمة التصنیف 
  .الجامعیة
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  :ماهیة التصنیف -1
  :تعریف التصنیف_ 1-1

التقسیم إلى مجموعات أي : "یعرف التصنیف في قاموس البنهاوي الموسوعي كما یلي  
تقسیمها منهجیا لمجموعة من الموضوعات المتصلة، كما یمكن أن یعني أي شكل للمعرفة 

ذلك یقصد به لغة صناعیة األرقام نظامیة صممت لهیكلة هذا  المرتب منهجیا، وأكثر من
  .1"الترتیب

 2.ترتیب األشیاء في أقسام تبعا للصفات المتشابهة التي تمیز كل قسم كما انه یعني  
 أو صور  التصنیف هو العملیة الذهنیة التي یتم من خاللها التعرف على أن للمفاهیم الفعلیة

  3.األشیاء تشابها أو توافقا، حیث تنظم وحداتها األخرى وفق هذا التشابه أو التوافق
  یعرف التصنیف في اللغة بمعنى صنف الشيء جعله أصنافا ومیز بعضه عن بعض، ومنه

تصنیف الكتب لجمعها وتألیفها، وتمییز بعضها عن بعض بحسب موضوعاتها، وذلك وفق 
 4.لتسهیل الحصول على الكتب المطلوبة ومعرفة أماكنها في أسرع وقتالمنهج على الرفوف 

  التصنیف حسب ما یعرفه بلیس سلسلة أو نظام من األقسام أو األصناف، مرتبة وفق مبدأ
ویصطلح على ترتیب األشیاء الذي مفهوم أو عرض أو اهتمام أو أي مجموعة منها معا، 

 5.جرى تصنیفها سواء كانت مادیة أو مجردة
  ذا  األشیاء وترى مارغاریت مان أن التصنیف في أبسط بیان له هو وضع ٕ المتشابهة معا، وا

وصف بصورة أخرى فهو ترتیب األشیاء وفق التشابه أو االختالف، إنه فرز األشیاء 

                                                             
، 1991للنشر والتوزیع، العربي : القاهرة. قاموس البنهاوي الموسوعي في مصطلحات المكتبات والمعلومات. خلیفة، شعبان_  1
   94. ص
  112. ، ص]ت. د[الدار العربیة للكتاب، : القاهرة. مقدمة في الفهرسة والتصنیف. عبد الشافي، حسن محمد_  2
مدیریة : دمشق]. على الخط[التصنیف في المكتبات ونظام دیوي العشري مختصر . وزارة الثقافة مدیریة المراكز الثقافیة_  3

  )18/03/2018: االطالع تاریخ( . <http //books.dreammdz.com>:متاح على. 07. ، ص2011، المراكز الثقافیة
  269. ، ص2008دار دجلة، : عمان. المرجع في علم المكتبات والمعلومات. الدباس، ریا أحمد_  4

5_ H. E, Bliss, W. H, Wilson. the organization of knowledge and system of the science. new 
yourk : 1929, p. 143 
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مع التعدیالت وتجمیعها، إال أنه باإلضافة إلى ذلك یعد تصنیف الكتب تصنیفا للمعرفة 
 1.كل المادي للكتابالالزمة التي یجلیها الش

  :تعریف التصنیف في مجال علم المكتبات والمعلومات
 إن لفظ تصنیف في اصطالح علم المكتبات یعني ترتیب المواد ذات الموضوع الواحد

یمات دقیقة بحیث تمنع وتقسم الموضوعات تقس ترتیبا منهجیا یتقدم فیه العام على الخاص،
ام الكبیرة، وبذلك یساعد التصنیف في الموضوع الواحد على إخراج جمیع الكتب التي تزاحم األرق

ال تمد إلى الموضوع بصلة، وبذلك یسهل على القارئ والمكتبي العثور على الكتاب المطلوب 
  2.ویسروالموضوعات في مجال البحث بسهولة 

كتبات والمعلومات إذ عالوة على ذلك فإن التصنیف یحتل مكانة بارزة بین فروع علم الم
أنه یتناول التنظیم المقنن للمعرفة البشریة كما هو في مواد المعلومات المختلفة، وهي العملیة 

حتى توصل الكتاب  ،اقوم بها المكتبة لتنظیم مجموعاتهساسیة األولى من العملیات التي تاأل
المناسب للقارئ، ولهذا یعد التصنیف أساس فن المكتبات، أو تاریخ المكتبات یتصل اتصاال 

والمكتبة  وثیقا بعصرنا الحاضر بتاریخ التصنیف، وبذلك یعتبر أساس الخدمة المكتبیة الناجحة
لمعلومات تسهل على القارئ الحصول على ا بحاجة إلى تنظیم مجموعاتها تنظیما فنیا، حتى

 3.بطریقة سهلة وسریعة
 
 
 
 
  

                                                             
1 _ MARGARET, Mann. introduction to classification of books. chicago : ALA, 1949 

دراسة حالة تكنولوجیا : بیة بالمكتبات الجامعیة الجزائریةتكنولوجیا المعلومات وأثرها على المهنة المكت. بوزید، محمد لمین_  2
رسالة ماجیستر في علم المكتبات . جامعات باتنة، بسكرة، سطیف: المعلومات وأثرها على المهنة المكتبیة بالمكتبات الجامعیة

  125. ، ص2009جامعة الجزائر، : الجزائر. والتوثیق
. ، ص1997دار الشروق، : عمان. رجع العام في علم المكتبات والمعلوماتالم. الهمشري، عمر، علیان، ربحي مصطفى_  3
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یجابیاته -2 -1 ٕ   :أهمیة التصنیف وا
  :أهمیة التصنیف -1 -2 -1

لیس هناك جهاز أكثر ارتباطا بالبرامج األكادیمیة والبحثیة للجامعة مثل المكتبة، بل 
یخدمها بصورة مباشرة مثل المكتبة كذلك، ومن هناك جاءت العبارة التي  ولیس هنا جهاز

م، وهي أنه یمكن الحكم على طبیعة 1921تكررها لجنة المنح الجامعیة اإلنجلیزیة منذ عام 
على كیفیة اهتمامها بجهازها المركزي وهو المكتبة تطور وكفاءة الجامعة عن طریق التعرف 

، سیما أولئك العاملین والمهتمین بشؤون على أحد وال یخفى فیه أنه ال ومما ال شك 1هنا
وبالتأكید تلك األهمیة تأتي من وفائدة قصوى،  المكتبات والمعلومات ما للتصنیف من أهمیة

نسان للتصنیف في حیاته الیومیة سواء بقصد أو بغیر قصد من جهة، أو في حیث استخدام اإل
إلنساني من جهة أخرى، ووفقا لما تقدم یمكن القول مجال تصنیف المعرفة التي أنتجها العقل ا

بات یمثل عملیة ضروریة، إذ تستقیم به أعمالنا وتؤدي بطریقة أكثر كفاءة أن التصنیف 
نتاجیة ٕ   2.وا

وتعد أهمیة التصنیف أساس علم المكتبات وهي تجري بالمكتبات لتنظیم مجموعاتها 
ومن أجل هذا المحتوى الفكري تقتنى  المعرفة،حیث یهتم التصنیف بالمحتوى الفكري لمواد 

  3.الكتب أو یتم استعاراتها، ومن أجله نشأت المكتبة وعلم المكتبات والمعلومات
إن تنظیم المكتبة وتصنیف مجموعاتها المكتبیة بأسلوب حدیث یمكن الباحث من إیجاد 

یارة المكتبة ما یریده من المعلومات بسهولة وسرعة، كما یجعل القراء یحرصون على ز 
ناوین والع ینواالستفادة منها في كل األوقات واالستعانة بفهارس المكتبة المقسمة حسب المؤلف

الذي یوصل القارئ والباحث إلى الكتاب  كما یعد رمز أو رقم التصنیف الجسروالموضوعات، و 
  .المكتبة المتعددةمن رفوف  مواد المكتبیة المطلوب الستخراجهأو أي نوع من ال

                                                             
  28، 27. ، ص]ت. د[مكتبة غریب، : الفجالة. دراسات في المكتبات األكادیمیة والبحثیة. بدر، أحمد_  1
، 1995دار المریخ، : الریاض. فلسفته، تاریخه، نظریته، نظمه، تطبیقاته: التصنیف. بدر، أحمد، محمد فتحي، عبد الهادي_  2
  19. ص
عالم الكتب، : القاهرة. مشكالته والحلول المقترحة: نظم التصنیف في الوطن العربي. عبد الوهاب، عبد السالم أبو النور_  3

  26. ، ص1996
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ذا كانت المكتبة مفتوحة الرفوف حیث تكون المواد التي تظهر أهمیة التصنیف جلیة إو 
تعالج موضوعا واحد معروضة على رفوف معینة تلیها أقرب المواد صلة بهذا الموضوع وبهذا 

كتاب معین مثال أن یجد بجانبه على نفس الرف الكتب األخرى یتمكن القارئ الذي یبحث عن 
الموضوع، كما یجد الكتب األخرى التي تتناول المواضیع المتصلة التي تبحث في نفس 
  1.والمتفرقة من الموضوع

  :إیجابیات التصنیف -2 -2 -1

یدة لكل من القارئ وأمین المكتبة وحتى بالنسبة للمكتبیین، للتصنیف إیجابیات عد
عات فبالنسبة للقارئ فإنه یسهل علیه عملیة الحصول على الكتاب أو أي شكل من مجمو 

 أهم المجموعات المكتبیة التي تعالجیسر ویتیح له فرصة التعرف على وب ،المكتبة بسهولة
أما بالنسبة ألمین المكتبة فإن عملیة التصنیف تسهل علیه خدمة  الموضوع الذي یبحث عنه،

 بأن یلبي طلباتهم في أسرع وقت دون ضیاع لوقتهم، كما أنه یمكنه عن طریق تصنیف القراء
الكتب أن یتعرف على مواطن الضعف في محتویات المكتبة، فیستطیع أن یمأل الثغرات التي 

  2.ینبغي علیه أن یمألها ویفسح مجاال للكتب الجدیدة في الموضوعات التي اكتظت بالكتب
الغرض من التصنیف هو ترتیب األشیاء المتشابهة مع بعضها البعض بالطریقة التي   

بسهولة ویسر، وعلیه فإن التصنیف یعرف  عها في متناول المستفیدینتسهل التوصل إلیها ووض
طبقا لدرجة التشابه أو االختالف  بأنه عملیة ترتیب األشیاء أو األفكار المفردة في مجموعات

باإلضافة إلى أنه یساعد القراء إلى الوصول إلى ما یریدونه من مواد معرفیة التي تتواجد بینها، 
بداللة رمز التصنیف الموجود على بطاقة الفهرس والموجود على الكتاب بسرعة وسهولة، وذلك 

یجابیات أخرى نذكرها كالتاليعلى الرف لمادةمثال والذي یحدد موقع ا ٕ   :، باإلضافة إلى مزایا وا
  یضع حدودا واضحة لمختلف أصول المعرفة وفروعها وبالتالي یمنع اختالط وتداخل مواد

 المكتبة مع بعضها البعض؛

                                                             
لتصنیف  دراسة مقارنة ألنظمة التصنیف العالمیة ومدى صالحیتها: التصنیف في المكتبات العربیة. السویدان، ناصر محمد_  1

  12، 11. ، ص1982دار المریخ، : الریاض. العلوم العربیة واإلسالمیة
  14، 13. ص. مرجع سابق. البدوي، أحمد أبو زید_  2
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 على لو بحثنا : م القارئ في الوصول إلى أوعیة المعلومات حسب موضوعاتها فمثالیخد
الرف عن كتاب في موضوع معین ولم نجده فسوف نجد في نفس المكان كتبا أخرى شبیهة 

 في موضوع الكتاب الذي نبحث عنه؛
  ،فكلما تبین أن هناك بعض أرقام یكشف مواضع النقص والضعف في مقتنیات المكتبة

نیف لم تستخدم أو أنها مستخدمة لعدد قلیل من أوعیة المعلومات، دل ذلك على ضعف التص
 الموضوعات التي تمثلها تلك األرقام؛

 بعد  یوفر وسیلة مثالیة لتنظیم الكتب بحیث یسهل استخدامها ومن ثم إرجاعها إلى أماكنها
 1االستعمال؛

  من المكتبیین أو األشخاص معرفة الترتیب والرموز لكل نظام على نطاق واسع، سواء
 العادیین والمستفیدین؛

 ونظام  العشري یجري تطبیق بعض األنظمة في الخدمات الببلیوغرافیة المركزیة كنظام دیوي
 2.فیها االشتراكبواسطة المؤسسات أن تستفید من هذه الخدمات وبمقدور مكتبة الكونغرس، 

  :أنواع وطرق التصنیف -3 -1
  :التصنیفأنواع  -1 -3 -1

  ):الفلسفي(التصنیف النظري 
أو أنواعا  یقصد به تقسیم المعرفة البشریة إلى أقسام وتسمى أحیانا أبوابا أو فصوال أو    

وكما یعرف على أنه ، 3م بآخرعلوما حسب رأي المصنف، وفیها إیضاح مكانة وعالقة كل قس
   4.والوصول إلى تفریعات لهاالمصنفة المساعدة على تكوین العالقات األساسیة بین األشیاء 

                                                             
  : متاح على]. على الخط[ Kenana online: في. التصنیف. خلف اهللا، محمد جابر_  1

<http://www. Kenana online.com/users/azhar-gaper/posts/141179>  )25/01/2018: تاریخ االطالع(  
  36.، ص1984شركة المكتبات الكویتیة، : الكویت. تصنیف دیوي العشري. المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم_  2
مكتبة الدار العربیة للكتاب، : الكویت. مقدمة في الفهرسة والتصنیف. عبد الشافي، حسن محمد، شعالن، جمال عبد الحمید_  3

  237. ص، 2000
، 1966الدار القومیة للطباعة، : القاهرة. أسسها النظریة وتطبیقاتها العملیة: نظم التصنیف الحدیثة في المكتبات. ملز، ج_  4
  307. ص
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بأنه تصور الفالسفة لتقسیم المعرفة، وهو مجرد ریاضة  ر التصنیف النظريوكما یعتب    
 ،عقلیة لم یقصد بها أصحابها أبدا أنها سوف یستفاد منها في تنظیم المواد المعرفیة في المكتبات

  .لتصنیفولو حدثت هذه االستفادة فهي لم تكن أبدا في ذهن واضعي هذا ا حتى
  ):العلمي(التصنیف العملي 

لم یقصد به واضعیه أیضا أنه  ویقصد به تصنیف للكائنات الحیة وهو نوع من التصنیف    
، ولكن قیمته كانت عملیة محضة، سوف یستعمل ألغراض تنظیم المواد المعرفیة في المكتبات

فهذا النوع من التصنیف یقوم على تقسیم الكائنات الحیة إلى رتب وأقسام وفقا لصفات تشریحیة، 
وقد كان لكل رتبة عددا من الصفات الجوهریة المعروفة التي سجلت عنها بناءا على تشریحها، 

عرف على رتبة أو صنف أي وبناءا على هذه الصفات كان من الممكن من خالل التصنیف الت
صفاته التشریحیة ومقارنتها مع الصفات التشریحیة كائن حي جدید من خالل التعرف على 

  1.لألصناف المختلفة
كما یكمن هذا النوع من التصنیف في المساعدة على تكوین عالقات بین الموضوعات     

إلى أقصى الحدود في تحدید التي نجدها في اإلنتاج الفكري، وهذه العالقات تمثل وسیلة مفیدة 
  2.أما كن الموضوعات، وفي تعیین أرقام التصنیف للكتب وفقا لنظام تصنیف معین

  :طرق التصنیف -2 -3 -1
من بین األسالیب المستخدمة في تصنیف المواد المكتبیة قد یستوعبها نظام التصنیف     

  :نفسه نذكر ما یلي
حیث یتضمن هذا التصنیف في محتواه  :)(Natural classificationالتصنیف الطبیعي 
  . تقسیم من بعض الخواص الموروثة في المجموعة المصنفةلاألسس المستخدمة ل

هذا التصنیف مكمال لتصنیف یستخدم  :)classification) Accidentel عرضيالتصنیف ال
تبحث في  األصلي المستخدم ولیس بدیال له، فهو كوسیلة رئیسیة لتجمیع الوثائق المتفرقة والتي

                                                             
  19. ، ص2000مطابع الصباح، .]: م. د. [مدخل إلى التصنیف في المكتبات. عزام، برحبس_  1
  237. ص. مرجع سابق. لحمیدعبد الشافي، حسن محمد، شعالن، جمال عبد ا_  2
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مواضیع بموقع جغرافي معین أو عصر معین، كأن یتم تجمیع جمیع الكتب التي تبحث في بلد 
  .واحد من مختلف الجوانب الموضوعیة

إلى مجموعات على أساس الصفات الشكلیة التي  صنفةد المهو تقسیم الموا  :التصنیف الشكلي
امة، والشكل هنا یعني الشكل الخارجي تتمیز بها هذه المواد كتقسیم اإلنسان على أساس طول الق

 لموضوعاتاستخدام الشكل، فإنه یمكن تجمیع اللمادة أو الشكل صیغ فیه موضوعها ویالحظ ب
  .المختلفة على أساس عالمات شكلیة بینها

یعتمد على ترتیب  :) Artificiel(classification )الموضوعي(التصنیف االصطناعي 
ففي التصنیف الهجائي ترتب أسماء المؤلفین أو المواضیع المواد حسب صفة خاصة فیها، 

  1.هجائیا، وفي الترتیب اللغوي تفصل الوثائق حسب لغتها ثم ترتب موضوعیا داخل اللغة الواحدة
األصل في هذا التصنیف هو تجمیع كتب  :) nclassificatioBroken(التصنیف المكسور 

، في المكتباتكلیا ال یطبق  الموضوع الواحد في مكان واحد على الرفوف، إال أن هذا المبدأ
حیث تفصل الموسوعات واألطالس واألدلة والمعاجم التي تعالج موضوعا معینا عن الكتب 

  .األخرى وتوضع في دائرة للمراجع مثال
الذي  (Specific classification)التصنیف الضیق  :الواسعالتصنیف الضیق والتصنیف 

یوفر تقسیمات دقیقة جدا لكافة فروع المعرفة ویستخدم هذا النوع في المكتبات الكبیرة 
الذي یقتصر على المواضیع  (Broad classification)والمتخصصة، وأما التصنیف الواسع 

وما یتبعها من تفریعات ضروریة دون االهتمام بالتقسیمات الفرعیة الدقیقة، ویستخدم   الرئیسیة
  .هذا النوع في المكتبات الصغیرة والمتوسطة

أثر البترول على األحوال فمثال الكتاب الذي یعالج  :التصنیف حسب اهتمامات القراء
القتصاد وتخدم جمهورا والسیاسیة في البالد العربیة في مكتبة متخصصة في ا االقتصادیة

  2.متخصصا، یفضل أن یعطي رقم األحوال االقتصادیة في البالد العربیة ولیس العكس
  

                                                             
  122. ، ص2002دار المسیرة، : عمان.أسس الفهرس والتصنیف. مشعل عبیدات، عبد اهللا، وآخرون_  1
، 2012دار البدایة، : عمان. قواعد تطبیقیة على نظام دیوي العشري: التصنیف العملي في المكتبات. الطائي، جعفر حسن_  2
  41_  39. ص
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  :دور التصنیف في خدمات المكتبة الجامعیة -4 -1
هناك أنظمة وخطط تصنیف متفاوتة من حیث مدى تناسبها لهذه المكتبة أو تلك، مما     

الخطة التي تناسبها من حیث مهما كان نوعها أن تختار  جامعیة خاصة یسمح ألي مكتبة
لتصنیف التصنیف في تطور مستمر لذا فإن ل مقتنیاتها ونوعها وحجمها، األمر الذي جعل دور

بصفة دور في زیادة فاعلیة الخدمات المكتبیة في المكتبات بصفة عامة والمكتبات الجامعیة 
  .خاصة

تكاد تكون الوظیفة األولى للتصنیف في المكتبة، وهي ترتیب الكتب  :ترتیب الكتب على الرفوف
أو المواد المكتبیة على الرفوف، وبعض المكتبات یقتصر دور التصنیف فیها على هذه الوظیفة، 

 الجدیرم، ومن 1876عام  وقد نشأت مع ابتكار أول تصنیف حدیث وهو نظام دیوي العشري
فوف المفتوحة أن قدرا كبیرا من بحث القراء یجري بدون ذكره أنه یفهم من الترتیب على الر 

مساعدة المكتبة، ولذلك فال بد أن یعكس الترتیب أهم الصالت بین الكتب حتى یقود القارئ 
  .بدون مساعدة

مما ال شك فیه أن األدوات الببلیوغرافیة تعد جزءا مهما من الجهاز  :تنظیم الببلیوغرافیات
تستعین به المكتبة في عملها في خدمة الباحثین، وهي أدوات مهمة الببلیوغرافي الكامل الذي 

جدا بالنسبة لهؤالء الباحثین حیث أن البحث العلمي یعتمد اعتمادا كبیرا على حصر النتاج 
وهي وظیفة الببلیوغرافیات وال سیما الببلیوغرافیات الموضوعیة، ویظهر دور  الفكري وتنظیمه،

والمكتبي المجرب یفرض الترتیب  لببلیوغرافيلیوغرافیة، فبالنسبة التصنیف من خالل ترتیب الببل
الطریقة المنطقیة واألكثر تفصیال، سواء بالنسبة لالستعمال وفق خطة تصنیف معروفة باعتباره 

العام أو الموضوعي، وهي أیضا الطریقة التي تروق العلماء فضال عن هذا فإن استعمال 
صالحیة الترتیب المصنف للببلیوغرافیة  ظهر منذ مدة طویلةأالببلیوغرافیة الوطنیة لها قد 

  .الوطنیة
أن  بالمرومنهم  حیث یعتقد المتخصصون في التصنیف :إستراتیجیة البحث وخدمات القراء

االستفادة من التصنیف هنا تعني تطبیقا فیه الكثیر من اإلبداع بالنسبة للمجال، لذا یركز 
صیاغته إستراتیجیات البحث في مراصد أو قواعد المعلومات على التشابه الكبیر بین  النكستر
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حیث تنطوي صیاغة إستراتیجیة البحث على التحلیل الموضوعي والترجمة،  وتكشیف الوثائق،
فمسؤول البحث یحاول أوال التعرف على ما یبحث عنه المستفید فعال، وأي نوعیات من الوثائق 

إلى المعلومات، حیث یقوم  تفید في تلبیة الحاجةالتي یشتمل علیها مرصد البیانات یمكن أن 
سؤول البحث بعد هذا بترجمة ناتج التحلیل إلى المصطلحات التي تالءم مرصد البیانات التي م

  .ارا االختیوقع علیه
یقدم التصنیف دورا أساسیا في عملیة االختیار والتزوید المقنن أو  :بناء وتنمیة المقتنیات

، وربما ال یكون 1منها اجعة النافذة للمجموعات واالختیارالمنهجي والشامل، والممثل للكتب ولمر 
دور التصنیف كأساس للتنظیم واضحا في بناء وتنمیة المقتنیات بنفس درجة وضوحه في 

أننا نرید بناء مجموعات مكتبیة شاملة تغطي فروع المعرفة كافة، المجاالت األخرى، ولذلك نقول 
كثیرا على الشراء، وتعد العملیة  ومن المعروف أن المكتبات تعول في عملیات بناء مجموعاتها

األساسیة في الشراء هي االختیار أو االنتقاء الواعي للمصادر التي ترتبط ارتباطا وثیقا بحاجات 
أمامه   ختصاصي أن یكونوات الببلیوغرافیة لذلك یحتاج االالختیار من األدوتتم عملیات ا القراء،

مسح شامل للموضوع، وبالتالي ال بد أن تكون الببلیوغرافیات مصنفة ألن التصنیف هو الذي 
یقدم المسح الشامل، وهكذا تكون وحدات اإلنتاج الفكري معروضة أمام القائم باالختیار في 

  .صورة مجمعة ومتدرجة من العام إلى الخاص ویختار ما یناسب القارئ
حیث یشیر المتخصصون في شؤون المكتبات والمعلومات وال سیما : المعرفة اإلنسانیة هرم

قیمة حقیقیة  للمعرفة ذات المختصون في التصنیف إلى أن جداول تصنیف الكتب هي خرائط
فوق  ذلك فإنه لآلخرین أكثر مما هي بالنسبة للعاملین في المكتبة الجامعیة خاصة، إلى جانب

استعمال آخر  اد من التصنیف في جمیع مجاالت هناككل التطبیقات واالستخدامات التي یستف
حول ملما أكثر بالمعلومات الالزمة هو أن یستفید منه المكتبي في مساعدة نفسه، حتى یصبح 

 تقدم المكتبة بصفة عامة، والموضوعات المخصصة بصفة خاصة، كذلك مجاالت المعرفة

                                                             
دور التصنیف في المكتبات ومراكز المعلومات بین الوظائف التقلیدیة ونظم المعلومات . سالم أبو النورعبد الوهاب، عبد ال_  1

  30 - 26. ، ص2002عالم الكتب، : القاهرة. المبنیة على الحاسوب
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فإن دور التصنیف یظهر جلیا من خالل عملیة التقلیب أو  تعلیما ذاتیا شامال للناس جمیعا،
  1.نظام التصنیف وفي الكشاف التصفح في جداول

 إنه األساس في عملیة تنظیم مواد المكتبة ومقتنیاتها بقصد االستخدام؛  
  یساعد الباحثین عن المعلومات في الوصول إلى ما یحتاجون من مواد ومصادر معلومات

  بسهولة ویسر؛
 ذات الموضوع الواحد في مكان واحد والموضوعات ذات  یعمل على تجمیع الكتب التصنیف

 العالقة في تقارب نسبي؛
  فصل الكتب التي : تیسیر الخدمات واألنشطة المكتبیة المختلفة مثلیساهم التصنیف في

 إقامة معرض للكتب في مناسبة معینة؛: تعالج موضوعا معینا، مثل
  مواطن القوة والضعف في مجموعات المكتبة؛ف على یسهم التصنیف في التعر 
 2یسهم التصنیف في إرشاد القراء إلى المواد ومصادر الموضوع الواحد؛ 
 3المساعدة في تحلیل محتویات الكتب عن طریق فهرس المكتبة؛ 
 4یسهم التصنیف إسهاما كبیرا في استرجاع المعلومات، وكذلك له دور فعال في بناء المراكز 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  38 - 35، 32. ص. مرجع سابق. عبد الوهاب، عبد السالم أبو النور_  1
، 1987مركز التوثیق اإلعالمي لدول الخلیج العربي، : بغداد. 2. ط. النظریة والتطبیقالتصنیف بین . إیتم، محمود أحمد_  2
  22 - 21. ص
  149. ، ص1997دار صفاء، : عمان. علم المكتبات والمعلومات. ذیب أبو شریخ، شاهر_  3
عالم الكتب، : القاهرة. التصنیفمدخل عام وقضایا رئیسیة في التنظیم و : تنظیم المعرفة. عبد الوهاب، عبد السالم أبو النور _ 4
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  :التصنیف أنظمة -2
  :تعریف نظام التصنیف -1 -2

 تتعدد التعریفات التي تحدد مفهوم نظام التصنیف أو ما یسمى أحیانا بخطة التصنیف،       
فهناك من یرى أن نظام التصنیف في أبسط معانیه یعني خطة منهجیة لترتیب الكتب والمواد 

بخطة التصنیف، وهناك من وهو ما یسمى  األخرى بتسلسل منطقي طبقا للموضوع أو الشكل،
المرتبة بنظام معین طبقا لمفهوم أو مبدأ یعتبر نظام التصنیف سلسلة أو مجموعة من األقسام 

درجات التشابه المعلومات أو المداخل في مجموعات بناءا على  معین من أجل ترتیب مصادر
هذه المواد واسترجاعها، أما دائرة المعارف  واالختالف بینها بغرض تسهیل الوصول إلى

لترتیب مصادر نظام : المباشر فتعرف نظام التصنیف بأنهالبریطانیة المتاحة على الخط 
بسرعة  لمساعدة المستفیدین في الوصول إلى هذه المواد المعلومات تتبناه إحدى المكتبات

والمكان الطبیعي له ات للمكتبة، ویحدد نظام التصنیف المكان المادي لمصادر المعلوموسهولة،
   1.في عالم المعرفة، من خالل رمز التصنیف الذي یعینه لذلك المصدر

یمكن بتطبیقها ترتیب الوثائق بمختلف  ،وتعرف نظم التصنیف كذلك على أنها خطة ما        
  2.أشكالها حسب مبدأ وقاعدة الوصول إلى أي منها بسرعة وسهولة

  :التصنیفخصائص نظام  -2 -2
  :یجب أن تتوفر في نظام التصنیف خصائص معینة أهمها ما یلي 
  .شامال لجمیع موضوعات المعرفة البشریة أي أن یكون نظام التصنیف :الشمول) 1
فالترقیم هو مجموعة  حفظ والتسلسل المقنن للموضوعات،الهو وسیلة  :الرموز أو الترقیم) 2

وقد یكون الرمز رقما أو حرفا أو خلیطا من األرقام  من الرموز التي تقوم مقام األلفاظ،
ن الرمز الجید هو الرمز المعبر عن الموضوع بدقة وأن یكون قصیرا أو مختصرا  ٕ والحروف، وا

  .لیسهل حفظه وتذكره

                                                             
مركز الكتاب : القاهرة. وفق نظام تصنیف دیوي العشري: مبادئ التصنیف. الشوابكة، یونس أحمد. علیان، ربحي مصطفى_  1

  43. ، ص2014للنشر، 
  112. ، ص2007مؤسسة حورس الدولیة للنشر، : اإلسكندریة. الحفظ والتصنیف والفهرسة. الصیرفي، محمد_  2
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أن یكون نظام التصنیف مرنا بحیث یمكن استیعاب الموضوعات الجدیدة دون  :المرونة) 3
  .اإلخالل بنظام التصنیف

أن یكون نظام التصنیف مقسما تقسیما منطقیا وأن تكون تفریعات األقسام  :قییم المنطقيالت) 4
  .متدرجة من العام إلى الخاص

شك بحیث یفهم حدود كل قسم وما  حتى ال یحدث التباس أو :وضع رؤوس الموضوعات) 5
  .یضمه من تفریعات

نظام الكشاف أساسي في نظام التصنیف وذلك ألن التسلسل المقنن للموضوعات  :الكشاف) 6
وهذا یستوجب إعداد نوع من المفاتیح التي  صعب االستیعاب والفهم في كثیر من األحیان،

هذا من  ویمكن تساعد المصنف والمستفید على استخراج موضوعه داخل هذا التسلسل بسهولة،
والكشاف هو عبارة عن قائمة هجائیة بالموضوعات  ضوعات،خالل إعداد كشاف هجائي بالمو 

  .أو األلفاظ المستخدمة في جداول التصنیف، ویذكر مقابل كل لفظ الرمز الخاص به
وهذا یعني إمكانیة وتقبل النظام لإلضافة والحذف والتغییر والتعدیل  :المراجعة أو التحدیث) 7

المعرفة تطور كنتیجة ل واألرقام المخصصة لها،في الموضوعات المشتملة في نظام التصنیف 
  1.البشریة وحیثما اقتضت الحاجة

  كما یجب أن یكون مطبوعا في شكل یمكن أن یعطي فكرة سریعة عن المجال الذي یغطیه؛_ 
  2.كماال بد أن یكون قابل لالتساع_ 
  :مكونات نظام التصنیف -3 -2
  :تتضمن نظم التصنیف الحدیثة عادة مكونات رئیسیة والمتمثلة فیما یلي  
القوائم والجداول برموزها لتغطي نظام یجب أن تتضمن خطة التصنیف  :القوائم والجداول_ أ

التصنیف سواء كان عاما أو متخصصا لتندرج التغطیة من األعم إلى األقل عمومیة مع بیان 
  .الموضوعات، وهذا یظهر جلیا في تصنیف دیوي العشريالعالقات والروابط بین تلك 

  :لذا ال بد لهذه الجداول توفیر األماكن المناسبة كما یلي  
                                                             

 : متاح على]. على الخط[ Kenane online: في. علم التصنیف. مالح، تامر_  1
<http://kenaneonline.com/users/tamer2011_com/posts/250243> )11/02/2018: تاریخ اإلطالع(  

 114. ص. مرجع سابق. الصیرفي، محمد_ 2
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وهذا یكون عادة في أول الجداول لیستوعب المواضیع واألشكال التي  :القسم الخاص بالمعارف
  ال یستوعبها أي قسم رئیسي آخر من أقسام التصنیف؛

تي تتضمن رموزا یمكن أن تضاف إلى أرقام تصنیف المواضیع لتبرز وال :الجداول المساعدة
  إلخ؛...التقسیمات المشتركة بین المواضیع المختلفة أو أوجه المكان أو أوجه الزمان العالقة، أو

تبرز أهمیتها نتیجة ألسلوب كتابتها الوثائق التي وهي األقسام التي تستوعب : األقسام الشكلیة
  .الموضوعيأكثر من محتواها 

قوائم التصنیف، فإننا سنصل في النهایة مهما كان المنهج المتبع في إعداد وبناء  :الرمز_ ب
إلى قوائم تضم الموضوعات أو عناصرها، وهذه أو تلك تحتاج إلى رمز یمكن من الوصول 

إلى  إلیها سواء في القوائم أو عن طریق الكشاف الهجائي، وهكذا فالرمز إضافة هامة ال بد منها
لتي تستخدم لترقیم هو عبارة عن نظام من العالمات ا القوائم لكي یمكن العمل بها، والرمز

الموضوعات، ویؤدي عدة أغراض أو وظائف، فهو یحفظ تسلسل الموضوعات بطریقة آلیة في 
القوائم، وهو یمكن من عمل الكشاف الموضوعي الهجائي للموضوعات، إذ ال یمكنه أن یعمل 

تصنیف للموضوعات، وهو فضال عن هذا یقدم روابط سهلة التذكر بین الفهرس أرقام الدون 
، ویعتمد الرمز على األعداد أو على الحروف أو كلیهما وأماكن حفظ مواد أو أوعیة المعلومات

  1.معا باعتبار أن هذه المجموعات من الرموز مقبولة بصفة عامة كما أن ترتیبها معروف
صنف الذي تسیر علیه یعتبر هذا الكشاف مكمال للترتیب المنطقي الم :الكشاف الهجائي_ ج

قوائم الخطة، إذن أن هذا الترتیب صعب ال یسهل الوصول خالله إال لمن یعرف بنیة 
الموضوعات المختلفة، والكشاف ترتب فیه الموضوعات التي وردت من القوائم ترتیبا هجائیا، 

یتیح للفرد أن یصل إلى ما یریده بسهولة، هذا باإلضافة وأمام كل منها رقم التصنیف، وهو بهذا 
 2.إلى أنه یجمع مظاهر الموضوع الواحد تلك التي وردت مشتتة في القوائم

 

                                                             
، 2002مكتبة الفالح، : الكویت. أسسه وتطبیقاته التقنیة الحدیثة :تصنیف مصادر المعلومات. عبد المعطي، یاسر یوسف_  1
  36. ص
.]: م. د. [الفهرسة، التصنیف، التكشیف، الضبط االستنادي: المعالجة الفنیة ألوعیة المعلومات. عبد الهادي، محمد فتحي_  2

  74. ، ص.]ت. د[مكتبة غریب، 
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  :أهم أنظمة التصنیف -4 -2
  :نظام تصنیف دیوي العشري -1 -4 -2
 : تعریفه -1-1 -4 -2

 AMHERSTم مساعد أمین مكتبة كلیة أمهرست 1873عین ملفیل دیوي عام        
COLLEGE  م، حیث صدرت الطبعة األولى من نظام1976ونشر تصنیفه ألول مرة عام 

فرع  100، وتحتوي على صفحة 12صفحة وكانت الجداول في  42تصنیف دیوي العشري في 
مدخل،  2000تحلیلي یحتوي على  ، مع كشاف999إلى  000من فروع المعرفة والمرقمة من 

حیث  من بین أحدث الطبعات 1979الصادرة سنة  19رقم  وقد تتالت الطبعات وكانت الطبعة
حالیا،  23صدرت في ثالث مجلدات، وذلك قبل صدور حوالي أربعة طبعات لیصل للطبعة 

ترجم إلى ویعتبر هذا التصنیف أكثر نظم التصنیف شیوعا واستخداما في مكتبات العالم وقد 
، فقد استطاع هذا النظام أن یجاري عدة لغات من بینها الفرنسیة واإلسبانیة والبرتغالیة والعربیة

م تسعة عشر مرة، وحظي بعنایة فائقة في 1979و 1876تطور المعرفة فقد طبع فیما بین 
 ، ولقد أسهم في التعریف بنظام دیوي ونشره في1فورست برسه من طرف ناشریه مؤسسة تحدیث

  2.م1930أرجاء العالم، وطبع أرقام تصنیف هذا النظام على بطاقات مكتبة الكونغرس منذ 
  :طبعات نظام تصنیف دیوي العشري -2 -1 -4 -2

التصنیف "م وكان عنوانها 1876صدرت الطبعة األولى من نظام دیوي في عام         
نت عبارة عن مجلد واحد ، وكا"والجداول الموضوعیة لفهرسة الكتب والكراسات في المكتبة

صفحة من  18صفحة من القوائم و 12و صفحة مقدمة 12 ،صفحة منها 42صغیر یقع في 
  .الكشافات، والجدیر بالذكر أن القوائم لم تضع سوى التفریعات األلف األولى للنظام

وكانت موسعة ومنقحة وعنوانها  م1880أما الطبعة الثانیة للنظام فصدرت عام        
صفحة  162صفحة من بینها  314، وكانت تقع في "التصنیف العشري والكشاف النسبي"

                                                             
التزوید، الفهرسة، : جراءات الفنیة في المكتبات ومراكز المعلوماتاإل. حسن صالح، إسماعیل، الورغى، إبراهیم أمین_  1

  364 -363. ، ص2013الوراق للنشر، : عمان. التصنیف
. ، ص2012الوراق للنشر، : عمان. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. الجالمنة، عمار عبد اهللا. غانم، حسن صالح_  2
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الطبعة أمر في غایة األهمیة عندما أعلن دیوي أن أرقام لجداول التصنیف وقد تضمنت هذه 
التصنیف األلف األولى للنظام لن تتغیر فیما بعد، ومعنى ذلك أن الهیكل العام الرئیسي للخطة 

  :الطبعات التالیة على النحو التالي صدرتلتاریخ، وقد قد ثبت منذ ذلك ا
  ؛م1885سنة الطبعة الثالثة  
  م؛1891الطبعة الرابعة سنة  
  م؛1894الطبعة الخامسة سنة  
  م؛1899سنة  السادسةالطبعة  
  م؛1911سنة  السابعةالطبعة  
  م؛1913سنة  الثامنةالطبعة  
  م؛1915سنة  التاسعةالطبعة  
  م؛1919سنة  العاشرةالطبعة  
  م؛1922سنة  الحادیة عشرالطبعة  
  م؛1927الطبعة الثانیة عشر سنة  
  م؛1931الطبعة الثالثة عشر سنة  
  م؛1942الطبعة الرابعة عشر سنة  
  م؛1952الطبعة الخامسة عشر سنة  
  م؛1958عشر سنة  السادسةالطبعة  
  م؛1965الطبعة السابعة عشر سنة  
  م؛1971الطبعة الثامنة عشر سنة  
  م؛1979التاسعة عشر سنة الطبعة  
  م؛1989الطبعة العشرون عشر سنة  
  م؛1996الطبعة الواحد والعشرون عشر سنة  
  م2004الطبعة الثانیة والعشرون عشر سنة. 

  1.م1990وقد صدرت الطبعة الثانیة عشر الموجزة لنظام دیوي العشري سنة 
  
  

                                                             
  308 -307 .ص ،2009دار جریر، : عمان. الجوانب النظریة والتطبیقیة: لمكتبات األطفا. علیان، ربحي مصطفى_ 1
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  :دیوي العشريالعوامل المساعدة على نجاح وانتشار نظام تصنیف  -3 -1 -4 -2
  إن أیا من الخطط التي جاءت قبله أو بعده لم تكن أفضل منه؛ -
وهي لغة عالمیة سهلة التداول أدت إلى انتشار التصنیف (رقام العربیة لقد استخدم دیوي األ -

  للداللة على الرمز؛) وخارجها بسرعة داخل الوالیات المتحدة
 تقسیمها بنفس الصورة؛ قلة عدد األقسام الرئیسیة ثم استمرار -
وقد عاش (لمتابعة تطویر الخطة  توفر اإلمكانات المادیة والبشریة في النظام والفنیة الالزمة -

ویصدر  ه یشرف علیها ویراجعها مع زمالئه وتالمیذهسنة مع خطت 50یوي مدة تزید عن د
 ؛)الطبعات الجدیدةلها 

  1.یتقبل بسهولة الموضوعات الجدیدةمرونة الخطة فالعلوم في تطور دائم ونظام دیوي  -
  :االنتقادات الموجهة لنظام دیوي العشري -4 -1 -4 -2
قومیته الواضحة التي : وغیره بعض االنتقادات لتصنیف دیوي العشري ومنها" بیركنز" وجه قد_ 

  2؛اإلنسیدادیةات المتحدة األمریكیة وتقسیماته كثرة الموضوعات التي تهم الوالی تظهر في
األساس الرقمي العشري الذي قام علیه دیوي خطته، وقد أثر اختیار الرمز العددي  ضیق_ 

في أماكن  للترقیم في قلة عدد األماكن المتاحة للتقسیم، فأدى ذلك إلى تجزيء الموضوعات
  متعددة فقد كان من الواجب أن توضع معا؛

العلوم االجتماعیة، والفصل التراكیب الشاذة ألقسام : وجود محتویات الشعب المتنافرة مثل_ 
غیر الطبیعي بین اللغات واآلداب واالقتصاد عن التجارة، والعلوم السیاسة عن العلوم اإلداریة، 

  االجتماع عن التاریخ؛علم و 
رشادات _  ٕ إن نمو المعرفة والرغبة في التحلیل الموضوعي الدقیق یتطلب تعلیمات إنشاء وا

 15رقام في العدید من بطاقات مكتبة الكونغرس إلى خاصة لبناء األرقام، وقد وصل عدد األ
  3.رقما

  
                                                             

  190. ، ص2006دار أسامة، : عمان. المرجع في علم المكتبات. عبد الحمید، فادي_  1

  83. ، ص1984دار المریخ، : الریاض. تصنیف دیوي العشري بین النظریة والتطبیق. فهمي، فؤاد إسماعیل_  2
  154. ص. نفس المرجع_  3
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  :نظام تصنیف مكتبة الكونغرس -2 -4 -2
  :تعریفه -1 -2 -4 -2

م وبقیت مجموعاتها منظمة بطریقة هامشیة حتى 1800أنشأت مكتبة الكونغرس عام         
إعادة تنظیمها وتصنیفها، وقد طلب  "هیربرت بوتنام"قرر المشرف علیها  م عندما1899سنة 

من دیوي استخدام تصنیفه في ترتیب مجموعات المكتبة ولكن رفض دیوي ذلك حیث  "بوتنام"
الذي وافق على أن  "شارل كوتر"ـب "بوتنام"ذلك سیدخل تغیرات جوهریة على تصنیفه، فاتصل 

ان ما ظهر أن یكون تصنیفه التوسعي قاعدة لترتیب مجموعات مكتبة الكونغرس، ولكن سرع
حینئذ ابتكار تصنیف خاص یكون  "بوتنام"التصنیف التوسعي ال یتالءم مع المجموعات، فقرر 

تصنیف في قواعده العامة، وتوسع هذا ال" كوتر"مبنیا على موجودات المكتبة مع إتباع تصنیف 
بطریقة غیر متوقعة، حتى أننا نجد اآلن كل قسم منه منشورا على حدى، وله كشافه الخاص 
وال یوجد كشاف شامل لكل تصنیف، ولقد كان الهدف الرئیسي لتصنیف مكتبة الكونغرس هو 

  1.بناء  نظام یتالءم كلیا مع مجموعات المكتبة
  :مزایاه -2 -2 -4 -2
بتوفیر تفصیالت دقیقة قادرة على استیعاب أدق  یمتاز تصنیف مكتبة الكونغرس -

  الموضوعات؛
  في الخطة؛ ثبات األرقام في األقسام الرئیسیة والفرعیة وعدم إجراء التغیرات الجذریة -
قیام اللجان المتخصصة بمراجعة األقسام الرئیسیة والفرعیة من وقت آلخر لضمان مرونة  -

  .لزم األمر النظام واستیعابه للموضوعات الجدیدة إذا
  :االنتقادات -3 -2 -4 -2
افتقار تصنیف مكتبة الكونغرس إلى األساس الفلسفي النظري مما أثر بالتالي على منطقیة  -

  تقسیم األقسام الرئیسیة والفرعیة؛
عدم وجود كشاف نسبي للربط بین الموضوعات ذات األوجه المتشابهة والمتشتتة في كامل  -

  الخطة؛

                                                             
  365. ص. مرجع سابق .حسن صالح، إسماعیل، الورغى، إبراهیم أمین _ 1
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المصنف في تركیب أرقام تصنیف بعض الموضوعات ذات العالقة المركبة، ألن تقیید حریة  -
  الخطة هي في األساس خطة حصریة ولیست تركیبیة؛

مالحم المساعدة على أن تصنیف مكتبة الكونغرس فهي تفتقر إلى  "تمامارغریت "وترى  -
  1.التذكر

 :تصنیف الكولوننظام  -3 -4 -2
   :تعریفه -1 -3 -4 -2

إن تصنیف الكولون هو تصنیف تحلیلي تركیبي قدمه عالم الریاضیات الهندي         
م، حیث درس علم 1924الذي عمل مدیرا لمكتبة جامعة مدارس بالهند عام  "رانجانثان"

، وقد نشر عدة كتب هامة في التصنیف، كما نشر طبعته األولى سنة المكتبات في بریطانیا
م، 1957م، 1952م، 1950م، 1939ذلك في م ثم ظهرت طبعات متوالیة بعد 1933
وأعطى اهتماما بأنظمة التصنیف الوجهي، وهدف  بهذا المجال "رانجانثان"م، حیث تأثر 1960

  2.تصنیف الكولون هو تحلیل الموضوع إلى عناصره أو أوجهه
 قسما رئیسیا؛ وفرع منها 42وقد قسمت خطة تصنیف الكولون المعرفة اإلنسانیة إلى         

تقسیمات فرعیة، وقد استخدمت الخطة مجموعة من الرموز حیث خصص للتقسیمات الرئیسیة 
حروفا رومانیة كبیرة، وخصص بعض الحروف الیونانیة لألقسام شبه الشاملة، وقد خصص 

وخصص الحروف الرومانیة الصغیرة  الجغرافیة واللغویة، األعداد العشریة للبؤرات والتقسیمات
  3.للعالقات الجانبیة

  
  
  

                                                             
مركز : القاهرة. الخطة للدارسین والمبتدئین_ األسس والمبادئ: الوجیز في تصنیف مكتبة الكونغرس. العایدي، محمد عوض_  1

  29. ، ص2013الكتاب للنشر، 
  174. ، ص1987دار العلوم، : الریاض. للتصنیف بین المؤتمرین الخطة العربیة. عبد الوهاب، عبد السالم عبد النور_  2
الحلقة الدراسیة للخدمات المكتبیة والوراقة الببلیوغرافیة والتوثیق والمحفوظات . الجمهوریة العربیة السوریة وزارة التعلیم العالي_  3

  535.ص، 1976، .]ن. د: [دمشق. العربیة والوثائق القومیة
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  :نظام التصنیف العشري العالمي -4 -4 -2
 : تعریف نظام التصنیف العشري العالمي -1 -4 -4 -2

 هنري" و" بول أوتلیت"یعرف على أنه تصنیف عالمي وضعه أو اقترحه كل من        
م، 1895، وقد كان هذا النظام نتیجة مباشرة لمؤتمر دولي عقد في بروكسل عام "الفونتین

الذي أصبح فیما بعد االتحاد الدولي للتوثیق  عن تأسیس المعهد الدولي للببلیوغرافیاحیث أعلن 
ي للمعلومات والتوثیق، وكانا یهدفان من وراء ذلك حصر الكتب والذي سمي حالیا االتحاد الدول

أن التصنیف العشري رغم اریر وغیرها، وذلك على بطاقات و وبراءات االختراع والتق والمقاالت
كان ومازال مبنیا على تصنیف دیوي العشري إال أنه یختلف عنه اختالفا كبیرا من عدة  العالمي

م تحت عنوان 1905الكاملة من التصنیف العشري العالمي عام  وجوه، ونشرت الخطة الرئیسیة
وذلك باللغة الفرنسیة، وتبعتها فیما بعد طبعة كاملة باللغات " دلیل السجل الببلیوغرافي العالمي"

  1.مانیة، اإلنجلیزیة، الیابانیة، الروسیة وثمانیة لغات أخرىاألل
  :مزایاه -2 -4 -4 -2
 تركیبه یساعد على إمكانیة االستخدام اآللي له؛  
 مرونة التصنیف تفوق أي نظام آخر؛  
 والرموز التي تستخدم في التصنیف غیر معقدة وسهلة تذكر؛ترقیم ال  
 مالئمة تطبیق النظام لالحتیاجات المتخصصة.  
  :عیوبه -3 -4 -4 -2
 الطول الكبیر ألرقام التصنیف نتیجة التخصص المتعمق واستخدام األرقام اإلضافیة؛  
 الموضوعات التي تتصل باإلدارة توجد في أقسام متباعدة مع بعضها البعض؛  
  والتطبیقیة نتیجة تبني نظام دیوي، مما نشأ عنه الفصل الفصل بین قسمي العلوم البحتة

  الكیمیاء وتكنولوجیا الكیمیاء؛: وثقة الصلة مثلبین موضوعات 
  2.أن یكون نظام التصنیف األفضل والمنشودعلى  بعده  

                                                             
دار المریخ، : الریاض. مدخل منهجي وعائي: تخصص المكتبات والمعلومات. الهجرسي، سعد محمدحسب اهللا، سید، _ 1

  94. ، ص1995
  106 - 105. ص. مرجع سابق. حامد عودة، أبو الفتوح_ 2
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  :نظام التصنیف الموضوعي -5 -4 -2
  :تعریفه -1 -5 -4 -2

من أشهر علماء المكتبات البارزین في بریطانیا، فقد أصدر " جیمس براون"یعتبر        
، Quim_ Brown Systemم باسم 1894نظام تصنیف سنة  "جون كوین"بالتعاون مع زمیله 

 ADyuistabeم تحت اسم 1897لكنه لم ینجح هذا النظام السابق وعدله عام 
classification  أي التصنیف المرن وكان هذا التصنیف أفضل من سابقه، ثم نشر أخیر سنة

 وظهرت الطبعة الثانیة من هذا SYBJECT CLASSIFICATIONم تحت اسم 1906
" جیمس ستیوارت"م وبعد وفاة المؤلف تولى 1926ثم أعید طبعتها عام  1م،1914النظام سنة 

صدار الطبعة الثالثة سنة إعداد  ٕ ضافات جدیدة1939وا ٕ تحمل  م، حیث تمیزت بتعدیالت وا
  :للنظام فهي "براون"، أما األقسام الرئیسیة التي وضعها "براون"األساسیة التي وضعها  الصفات

 _A المعارف العامة.  
 _B. C. D العلوم الطبیعیة.  
 _E. F العلوم البیولوجیة.  
 _G. H علوم الطب واألجناس.  
 _I البیولوجیا االقتصادیة والفنون المحلیة.  
 _J. K الفلسفة والدین.  
 _L العلوم االجتماعیة والسیاسیة.  
 _M اللغة واألدب.  
 _N األنواع األدبیة.  
 _E. W  والجغرافیاالتاریخ.  
 _X 2.التراجم  
  

                                                             
  56. ، ص2007مجموعة النیل العربیة، : القاهرة. دلیل للباحثین: العثور على المعلومات. رامسي، سالي_  1
  210. ص. مرجع سابق. مالز، ج_  2
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  :خالصة الفصل
  

مما سبق تناوله في هذا الفصل یمكننا أن نستنتج أن التصنیف سواء كعملیة فنیة أو كنظام   
متبع یعد حاجة ملحة وضروریة وذات أهمیة وخطوة أساسیة تقوم بها المكتبة لتنظیم مجموعاتها، األمر 

الي أي بأقل جهد ووقت ممكنین، وبالتالذي یسهل عمل المكتبي وخدمة المستفیدین بسهولة وسرعة 
على الوجه المطلوب، باإلضافة  قیام المكتبة الجامعیة بعملها ودورها المتمثل أساسا في خدمة المستفید

ساته على دور المكتبة الجامعیة وأدائها ككل، حیث ال یمكن إلى إتباع نظام تصنیف معین له انعكا
ى لو تعتمد على نظام أو حتلهذه األخیرة أن تتقدم خطوة إلى األمام ما لم تعتمد على التصنیف، 

یراعي طبیعة المستفیدین  ال أن وحتى من الممكن ،تصنیف ال یتالءم ومجموعاتها المكتبیة
واحتیاجاتهم، وكما  سبق وبینا الدور الذي یلعبه التصنیف في المكتبات الجامعیة خاصة والمكانة التي 

والدور الذي یلعبه  ،یكتسیها نظام التصنیف المناسب لهذه األخیرة مما یحقق رغبات المجتمع الجامعي
هو فیها ة في شكل حلقة متكاملة یكون التصنیف التصنیف على مختلف الخدمات التي تقوم بها المكتب

 .المفتاح



 

 

 
 

 الفصل الثالث
 الدراسة المیدانیة
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  .التعریف بمكان الدراسة المیدانیة -1
 .التعریف بجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم_ 1_ 1
  :نشأة جامعة مستغانم_ 1_ 1_ 1

فلقد في عاصمة الوالیة، تحمل جامعة مستغانم اسم العالمة عبد الحمید بن بادیس وتقع 
سنادا للمرسوم رقم ت جامعة مستغانم بعدة مراحل قبل أمر  ٕ ن تكون على ما هي علیه حالیا، وا

عمومیة تتمتع بشخصیة معنویة  وهي مؤسسة 07/07/1998المؤرخ في  220_98
واالستقالل المالي وتخضع لوصایة التعلیم العالي والبحث العلمي، ومن أهم المراحل التي مرت 

  :بها ما یلي
المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في العلوم السیاسیة في مستغانم أحدثت بموجب المرسوم  -

  .18/08/1984المؤرخ في  22_ 84رقم 
المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في التربیة البدنیة والریاضة في مستغانم أحدثت بموجب  -

  .1988مارس  22المؤرخ في  64_ 88المرسوم رقم 
  .07/07/1992المؤرخ في  300_ 92معة أحدث بموجب المرسوم رقم مركز الجا -
  .07/07/1998المؤرخ في  220_98إنشاء جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم _ 

المدرسة سیاسیة، وبموجب هذه المراسیم تم حل المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة في العلوم ال
 وتحول جمیع ،والریاضة بجامعة مستغانمالبدنیة العلیا لألساتذة المتخصصة في التربیة 

المدرسة العلیا لألساتذة المتخصصة  لتزامات التي كانت تحوزهاالممتلكات والوسائل والحقوق واال
البدنیة والریاضة إلى  العلیا لألساتذة المتخصصة في التربیة والمدرسة في العلوم السیاسیة

  1.جامعة مستغانم
  :تغانممهام جامعة مس_ 2_ 1_ 1

مهام جامعة مستغانم وهي  23/08/2003المؤرخ في  279_ 03حدد المرسوم رقم 
  :كالتالي
 تكوین اإلطارات الضروریة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للبالد؛  

                                                             
  8. ، ص1998الجریدة الرسمیة، . جامعة مستغانم المتضمن إنشاء 220-98مرسوم رقم _  1
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 تلقین الطلبة مناهج البحث وترقیة التكوین بالبحث وفي سبیل البحث؛  
  والمعارف وتحصیلها وتطویرها؛المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم  
 المشاركة في التكوین المتواصل؛  
 المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي؛  
 ترقیة الثقافة الوطنیة ونشرها؛  
 المشاركة في دعم القدرات العلمیة الوطنیة؛  
 تثمین نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقني؛  
  ثرائهاالمشاركة ضمن األسرة العلمیة ٕ   1.والثقافیة الدولیة في تبادل المعارف وا

  :أقطاب جامعة مستغانم_ 3_ 1_ 1

  مقعد بیداغوجي؛ 10500قطب خروبة  -
  مقعد بیداغوجي؛ 5100قطب وسط المدینة  -
  مقعد بیداغوجي؛ 3100قطب بلعسل  -
  مقعد بیداغوجي؛ 2900قطب صالمندر  -
  مقعد بیداغوجي؛ 2000قطب طریق القمم  -
  مقعد بیداغوجي؛ 900قطب القنادس  -
  .مقعد بیداغوجي 700القطب التكنولوجي  -

  :المزارع والمواقع التجریبیة

  هكتار؛ 37مزرعة حاسي ماماش  
  هكتار؛ 26مزرعة مزغران  
  هكتار 13مزرعة حجاج.  

  

                                                             
، 2003المتضمن تحدید مهام الجامعة والقواعد الخاصة التي یتضمنها، الجریدة الرسمیة،  279-03المرسوم التنفیذي رقم _ 1

  04. ص
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  :اإلقامات الجامعیة لجامعة مستغانم
 سریر؛ 2000 إقامة بلعسل  
  سریر؛ 4200إقامة شمومة  
 سریر؛ 1500: 1خروبة  إقامة  
  سریر؛ 2000: 2إقامة خروبة  
  سریر 3200: 3إقامة خروبة.  

  .التعریف بالمكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم_ 2_ 1
  .نشأة المكتبة المركزیة_ 1_ 2_ 1

تقع المكتبة المركزیة في وسط المدینة بمستغانم وبالتحدید في المعهد الفالحي الذي كان 
اللغات األجنبیة كاللغة اإلسبانیة والفرنسیة ( :قدیما، واآلن أصبح جامعة لبعض الشعب مثل

م قام وزیر 2001فبرایر  7ه الموافق لیوم 1423ذو القعدة  13یوم ، وفي )وكذلك البیولوجیا
لبناء المكتبة الجامعیة بمستغانم، وفي  التعلیم العالي والبحث العلمي آنذاك بوضع حجر األساس

فخامة رئیس الجمهوریة السید  م، قام2004فبرایر  10ه الموافق ل1424ذو الحجة  18وم ی
  .المكتبة المركزیة لجامعة مستغانم عبد العزیز بوتفلیقة بتدشین

  .النظام الداخلي للمكتبة_ 2_ 2_ 1
یتكون القانون الداخلي للمكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم من ستة 

  :مادة وهي كالتاليعشر 
  :المادة األولى

  .أساتذة، باحثین، طلبة وموظفین: المسجلین في المكتبة المركزیة هم
  :المادة الثانیة

رواد المكتبة المركزیة مجبرون على إظهار بطاقة المكتبة ألفراد األمن الداخلي عند المدخل 
  .الرئیسي للمكتبة
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  :المادة الثالثة
  :المكتبةیرجى من الرواد داخل 

  احترام أعوان األمن وعمال المكتبة والزمالء؛
  التزام الهدوء داخل المكتبة عموما وفي قاعات المطالعة وجوبا؛

  الحرص على األغراض الشخصیة، فالمكتبة غیر مسؤولة عن أي ضیاع قد یحصل؛
 عدم استعمال حواسیب المكتبة ألغراض شخصیة أو تلك التي لیس لها عالقة بعملیة البحث

  الببلیوغرافي؛
كل إخالل أو مخالفة یقود صاحبها إلى تعویض الضرر والمنع النهائي من دخول المكتبة إن 

  اقتضى األمر؛
  :المادة الرابعة

  یمنع الدخول إلى مخازن المكتبة وأخذ الكتب من الرفوف؛
  یمنع األكل والتدخین داخل المكتبة بصفة عامة؛

  .باألخالق واآلداب العامةعمال بتصرفات تخل الیمنع قیام 
  :المادة الخامسة

  .حسب النظام المعمول به داخل المكتبة كل شخص شوه كتاب علیه تسدید قیمته
  :المادة السادسة

  :یسمح باستعارة الوثائق لكل من
  األساتذة المسجلین في المكتبة؛

  لكل الطلبة المسجلین في المكتبة؛
  .العربي ومرخص له من طرف مسؤول المكتبةلكل باحث أو طالب من جامعات الوطن 

  :المادة السابعة
  :مدة اإلعارة الخارجیة محددة بـ

  .أیام بالنسبة للطلبة 7یوما بالنسبة لألساتذة و 30
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  :المادة الثامنة
  :عدد الوثائق المستعارة ال یمكن أن تتجاوز

  خمسة وثائق لألساتذة وثالثة وثائق لطلبة ما بعد التدرج؛
  .اثنین للطلبة في مرحلة التدرجوثیقتین 

  :المادة التاسعة
  :كل مستعیر مسؤول على الوثیقة المعارة من حیث

  االلتزام بالمدة القانونیة لإلعارة؛
  .الحالة المادیة للوثیقة بعد إعارتها

  :المادة العاشرة
والنادرة  تستبعد من اإلعارة كل الوثائق الثمینة مثل الموسوعات والقوامیس والكتب قدیمة الطبع

  .واألطروحات والدوریات
  :ة عشرالمادة الحادی

الكتاب المستعار یصبح تحت مسؤولیة القارئ لذا هو ملزم بالحفاظ علیه ویبقى مستعیر الوثیقة 
  .مسؤول عنها إلى حین إرجاعها

  :المادة الثانیة عشرة
  .یمنع استعارة الكتب للشخص الذي یحمل بطاقة شخص آخر

  :المادة الثالثة عشر
تسحب بطاقة المكتبة من كل مستعیر یكون قد ضیع وثیقة المكتبة دون تعویضها أو لم یرجع 

  .الوثائق التي استعارها في المدة المحددة
  :المادة الرابعة عشر

  .إن تضییع أو إتالف أي وثیقة من المكتبة یلتزم مرتكبه بشراء الوثیقة نفسها
  .المسجلین بالمكتبةتمنع براءة الذمة النهائیة لألساتذة 

  :المادة الخامسة عشر
  .تتوقف اإلعارة أثناء العطلة الصیفیة
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  :المادة السادسة عشر
  .االستعارة ما بین المكتبات بإذن من مسؤولي المكتبة

  .على عمال المكتبة وأعوان األمن االمتثال الصارم الذي جاء في هذا التنظیم
  . الوثائقي ومستفیدیها وطاقمهاالرصید _ 3_ 2_ 1
  :الرصید الوثائقي للمكتبة_ أ

كافة شرائح المجتمع  ثائقي متنوع وشامل یخدموفر المكتبة المركزیة على رصید و تت
الجامعي، حیث یغطي جمیع التخصصات التي توفرها الجامعة، والجدول التالي یوضح توزیع 

  .ین وعدد النسخاألرصدة الوثائقیة بالمكتبة من حیث عدد العناو 
  عدد النسخ  عدد العناوین  نوع الوثائق

 55209   :فرنسیة  كتب
  67456     :عربیة

122665  

  2551      2551  دكتوراه+ ماجیستر 

  1399     :فرنسیة  المجالت
   1473     :عربیة

2872  

  128088  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المجموع
 .لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الرصید الوثائقي للمكتبة المركزیة ):1(جدول رقم 

  :مستفیدي المكتبة المركزیة_ ب
  عددها  الفئة

 6551  طلبة اللیسانس
  4460  طلبة الماستر

  315  طلبة الماجیستر
  682  طلبة الدكتوراه

  505  األساتذة الدائمین
  10  األساتذة المؤقتین

  .ة لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانممستفیدي المكتبة المركزی ):2(رقم جدول 
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  .نسب الفئات المستفیدة من المكتبة المركزیةالشكل التالي یوضح 

  
.یوضح نسب فئات مستفیدي المكتبة المركزیة): 1(الشكل رقم   

  :طاقم المكتبة المركزیة_ ج
العنصر الفعال للقیام بخدمات الجامعیة  یعتبر العنصر البشري بالمكتبة المركزیة

  .معلوماتیة، والجدول التالي یبین عدد الموظفین ورتبهم
  العدد  الرتبة

 2  ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى األول
  4  وثائقي أمین محفوظات

  9  مساعد المكتبات الجامعیة
  9  عون تقني المكتبات الجامعیة

  24  المجموع
 .لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم طاقم المكتبة المركزیة ):3(جدول رقم 

  

52.31%

35.61%

2.52% 5.45%
4:03%

0:08%

نسب فئات مسفیدي المكتبة المركزیة
طلبة اللیسانس طلبة الماستر طلبة الماجیستر طلبة الدكتوراه األساتذة الدائمین األساتذة المؤقتین
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  .أهداف المكتبة_ 4_ 2_ 1
  ثرائها وتنمیتها، والعمل على نشرها وتقدیمها على المستویین القومي ٕ الحفاظ على المعرفة وا

  وحفظ التراث العلمي ونقله عبر األجیال من خالل التعلیم والتدریب؛
  وروحیا وخلقیا؛النهوض بالشباب فكریا  
 المساهمة في تنمیة المجتمع اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا؛  
  توثیق الروابط الثقافیة والعلمیة بینها وبین من یشترك معها من مؤسسات في الرسالة

  والهدف محلیا وعربیا وعالمیا؛
 إعداد وتوفیر القیادات في شتى القطاعات العلمیة والمهنیة في المجتمع؛  
  التعبیر عن أفكار علمیا وعملیا والذي یدرك ویقدر یستطیع إعداد الشباب المفكر الذي

 .التقالید
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  .أداة جمع البیانات المقابلة -2
تم إجراء المقابلة المباشرة مع مدیر المكتبة الجامعیة المركزیة لجامعة عبد الحمید  بن   

ؤال س) 24(أربعة وعشرون ، وتضمنت المقابلة 2018فیفري  26یوم اإلثنین  بادیس مستغانم
  .وذلك في خمس محاور

  .عرض المقابلة_ 1_ 2
  .معلومات شخصیة :المحور األول

  ؟الرتبة التي تتقلدونها في المكتبةهي ما _ 1س
الجامعیة مدیر المكتبة رتبتي ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى الثاني ولكن وظیفتي _ 1ج

  .المركزیة لجامعة عبد الحمید  بن بادیس مستغانم
  علیه؟ ین؟ وما المستوى العلمي الحاصلینمتخصص مهل أنت_ 2س
نعم متخصص، متحصل على شهادة اللیسانس في علم المكتبات والعلوم الوثائقیة _ 2ج

  .باإلضافة إلى شهادة الماستر في تخصص التوثیق ونظم المعلومات التكنولوجیة
  ؟المهنیة مكم هي سنوات خبرتك_ 3س
   .سنة) 16(خبرة ستة عشر _ 3ج

  .الخدمات المكتبیة بالمكتبة الجامعیة المركزیة :المحور الثاني
ما هي أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس _ 1س

  مستغانم؟
ید من الخدمات لمستفیدیها وروادها، المكتبة المركزیة كغیرها من المكتبات تقدم العد_ 1ج

فتتعدد خدماتها بین الخدمات المباشرة وعلى رأسها اإلعارة بشقیها اإلعارة الداخلیة والخارجیة 
أخرى وهي الخدمة المرجعیة التي تسمح للمستفید فیما یخص المطبوعات، باإلضافة إلى خدمة 

فرها كما توفر بعض من الرصید التي تو  االستفسار من المكتبي، فضال عن خدمة اإلنترنت
في بعض التخصصات أما الخدمات غیر المباشرة فهي  CDعلى الشكل اإللكتروني متمثل في 

الخدمات التي توفرها سائر المكتبات بدأ من التزوید وكذلك الفهرسة والتصنیف، التكشیف 
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والمسجلین ها یسمح للطلبة ، وهناك موقع خاص بSNDLواالستخالص كما توفر خدمة 
  .صانیف الكتب وعناوینها من خاللهبالمكتبة المركزیة من الحصول على ت

  ما مدى رضا المستفیدین من الخدمات المقدمة؟_ 2س
مشاكل في استخدام المكتبة ورصیدها الوثائقي كما المستفیدین ال یواجهون أیة  حسب رأي_ 2ج

ضون إلى حد كبیر من خدمات المكتبة أننا ال نتلقى أي شكاوى منهم، ومن هذا المنطلق فهم را
  .المركزیة

  التي تعاني منها هذه الخدمات؟ في نظركم ما هي النقائص_ 3س
 إلى عدمأهم النقائص التي توجد بالمكتبة تتمثل في نقص في الرصید المعرفي باإلضافة _ 3ج

  .اإلعارة بشكلها اإللكتروني وجود
  النقائص؟هل یعد العنصر البشري أحد أسباب هذه _ 4س
ال یعد العنصر البشري أحد أسباب هذه النقائص لكون المكتبة تحتوي على عمال _ 4ج

  .مختصین وغیر مختصین وكل حسب رتبته ووظیفته بالمكتبةوموظفین 
  امج لسد هذه النقائص؟برن تقترحونهل _ 5س
خاصة فیما یتعلق سیتم اقتراح تزوید المكتبة ببرمجیة خاصة بالتسییر اإللكتروني للوثائق _ 5ج

باإلعارة اإللكترونیة وكذا العمل على تزوید واقتناء المزید من مصادر المعلومات التي تغطي 
  .حاجیات المستفیدین

  .عملیة تصنیف األرصدة الوثائقیة في المكتبة المركزیة :المحور الثالث
  هل هناك مصلحة خاصة بعملیة التصنیف؟_ 1س
  .الوثائقیة وهي التي تقوم على عملیة التصنیفهناك مصلحة المعالجة _ 1ج
  هل القائمین على هذه المصلحة هم من أهل التخصص؟_ 2س
كل القائمین على هذه المصلحة هم من أهل التخصص بدءا من مسؤول المصلحة _ 2ج

الحاصل على شهادة اللیسانس في علم المكتبات باإلضافة إلى مساعد المكتبة الجامعیة القائم 
، باإلضافة إلى ملحق المكتبات یف الكتب باللغة األجنبیة، وهو أیضا متخصصعلى تصن

 الجامعیة المسؤول عن تصنیف الكتب باللغة العربیة، أما رسائل الماجیستر والدكتوراه فیقوم
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علیها آخر متخصص أیضا الكتب والمراجع هي األخرى عین لها شخص متخصص وهناك 
  .حاملة لشهادة اللیسانسوریات مكتبیة تقوم بمعالجة المجالت والد

  هل تتم عملیة التصنیف في فترات زمنیة محددة؟_ 3س
  .تقترن عملیة التصنیف مع كل عملیة اقتناء_ 3ج
  مصلحة التصنیف بباقي المصالح؟ما عالقة _ 4س
العالقة التي تربط هذه المصلحة بغیرها من المصالح هي عالقة تكاملیة وذلك نظرا لموقع _ 4ج

هذه المصلحة فمن دون تصنیف دقیق سیكون هناك عرقلة ومشكل عویص في عملیة وأهمیة 
  .البحث الببلیوغرافي على سبیل المثال ال الحصر

  هل یمكن االستغناء عن عملیة التصنیف؟_ 5س
عة الحال، وذلك نظرا للدور الكبیر الذي یلعبه التصنیف ال یمكن االستغناء عنها بطبی_ 5ج

  .بالمكتبة
  .صنیف في تفعیل الخدمات المكتبیةدور الت :ابعالمحور الر 

  في الخدمات المكتبیة؟ ما هي أهمیة ووظیفة التصنیف_ 1س
تلیه فبدونه یعد عملیة أساسیة ال بد منها في تسییر الرصید الوثائقي والقیام بالمراحل التي _ 1ج

  .ستحدث فوضى
 ما هي مظاهر تأثیر التصنیف على الخدمات المكتبیة؟_ 2س
وأیضا مرونة  یؤثر التصنیف على الخدمات األخرى إذا كان جیدا ینتج عنه خدمات جیدة_ 2ج

في االستخدام بحیث تكون عملیة اإلعارة سهلة وسلسة، وكذا اختصار الوقت والجهد بالنسبة 
للمكتبي والمستفید معا باإلضافة إلى الحفاظ على التنظیم الداخلي للمكتبة كما یقدم لنا التصنیف 

د والشعب األكثر ترددا على المكتبة والكتب الموا ،الوثائقيإحصائیة بالنسبة للرصید  مؤشرات
  .األكثر استخداما

  كیف ینعكس دور التصنیف على عمل المكتبي؟_ 3س
  .ینعكس دوره إیجابیا بحیث یقوم بتسهیل مهامه أكثر_ 3ج
  إلى أي مدى یدرك الموظفین والمستفیدین أهمیة التصنیف؟_ 4س
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كل من المستفیدین والموظفین األهمیة البالغة للتصنیف، فالمكتبي من دون  یدرك_ 4ج
أما بالنسبة للمستفید لن یحصل  إلى الوثائق وهذا فیه مشقة علیه، التصنیف ال یمكنه الوصول

  .على الخدمة في حال لم یصل المكتبي إلى الوثیقة
  .نظام التصنیف المعتمد في المكتبة المركزیة :المحور الخامس

  المتبع في المكتبة؟ ما نوع نظام_ 1س
  .النظام المتبع هو نظام تصنیف دیوي العشري_ 1ج
  لماذا تم اختیار هذا النظام؟_ 2س
وكل التخصصات وهو نظام تصنیف تم اختیاره نظرا لمزایاه العدیدة بحیث یقسم المعرفة _ 2ج

  .غیر معقد ویمتاز بالسهولة والمرونة
  في المكتبة؟ ما هي الطبعة المستخدمة_ 3س
  .یتم اعتماد الطبعة الثامنة عشر باللغة الفرنسیة_ 3ج
  إلى أي مدى تجدون هذا النظام ناجع بالنسبة لمكتبتكم؟ ولماذا؟_ 4س
 ة إلى أنه یقدمینا؟ ألنه یساعد في العمل باإلضافهو نظام ناجع إلى حد كبیر بالنسبة إل_ 4ج

  .حلول لاللتباسات التي قد یقع فیها المكتبي هذا ما اكتشفناه من خالل استخدامه
  في رأیكم ما هي أهم نقائص هذا النظام؟_ 5س
یوي خالیة التي یمكن نظرا للفراغات التي تركها دالكثیر من النقائص ذلك  ال توجد_ 5ج

  .استعماله حسب حاجة المصنف
  الفعال عن غیره من األنظمة؟هل هناك سمات تمیز النظام _ 6س
من بین سمات النظام الفعال هو تعدد لغاته وطبعاته، الشمولیة بحیث یشمل جمیع نواحي _ 6ج

وفروع المعرفة، السهولة في االستخدام والمرونة وأن یكون صالحا لفترات زمنیة طویلة، كما البد 
  .اصلةأن یتناسب مع البیئة الرقمیة نظرا للتطورات التكنولوجیة الح

في مكتبتكم كنظام صالح لكافة  تعمیم نظام التصنیف المتبعفي نظركم هل یمكن _ 7س
  المكتبات الجامعیة؟
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برأیي یمكن تعمیم هذا التصنیف على سائر المكتبات الجامعیة نظرا لما له من محاسن _ 7ج
  .ومزایا تؤهله لذلك

  .تحلیل المقابلة_ 2_ 2
  .معلومات شخصیة: المحور األول

المقابلة تضمنت هذا المحور إلبراز شخصیة المبحوث، لكونه مدیر المكتبة المركزیة 
لجامعة عبد الحمید بن بادیس، وقد تم اختیار المبحوث ألنه متخصص في مجال علم المكتبات 
وله شهادة علیا عن الشهادة التي توظف بها والمتمثلة في شهادة الماستر في تخصص التوثیق 

 16التكنولوجیة من جامعة مستغانم، باإلضافة إلى ذلك أن لدیه خبرة تفوق ونظم المعلومات 
سنة مما یعني أنه تسلم عدة مهام قبل أن یتولى مسؤولیة إدارة المكتبة المركزیة للجامعة، وأنه 
مر على كل المصالح وكما له معارف ومهارات في كل األعمال واألنشطة المكتبیة من بینها ما 

  .تصنیف ونظام التصنیف الواجب إتباعه في المكتبةیتعلق بعملیة ال
  .الخدمات المكتبیة بالمكتبة الجامعیة المركزیة :المحور الثاني

یتضح لنا من خالل إجراءنا لهذه المقابلة أن المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن   
وأساتدة وباحثین  طلبة(بادیس تعمل على تقدیم خدماتها المكتبیة المتنوعة لمختلف مستفیدیها 

، فهي تقوم على توفیر كافة هذه الخدمات كما هو الحال بباقي المكتبات )وطلبة الدراسات العلیا
الجامعیة األخرى، باإلضافة إلى أنها تسهر على إقامة النشاطات المختلفة بصفة دوریة كاألیام 

بحیث توفر شبكة اإلنترنت الدراسیة وغیرها، فالمكتبة المركزیة للجامعة تخطو خطوة ال بأس بها 
والتي أصبحت جزء ال یتجزأ من احتیاجات المجتمع الجامعي، حیث تمكن هذا األخیر من 
الوصول إلى مالیین الكتب ومختلف أشكال الوثائق التي ال یمكنهم الحصول علیها في المكتبة، 

افة إلى طلبة وفضال على أنها تمكن كل من الباحثین واألساتذة وطلبة ما بعد التدرج باإلض
، والتي تحتوي على الكثیر من مصادر SNDLالسنة الثانیة ماستر من التسجیل في بوابة 

المعلومات المختلفة وفي شتى التخصصات، وكما أن المكتبة المركزیة تبذل جهود كبیرة من 
أجل خدمة مستفیدیها بالشكل المطلوب، حیث یلتمس الموظفون مدى رضا هؤالء من خالل 

حسن للعمل وكذا حصولهم على الخدمات المطلوبة في الوقت والمكان المناسبین، السیر ال
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وبالحدیث عن أهم النقائص التي تشتكي منها المكتبة المركزیة فأكبر نقص تعاني منه یتمثل 
في عدم تغطیة الرصید المعرفي الموجود لكافة طلبات المستفیدین أي أنها تعاني من الثغرات 

الوثائقي باإلضافة إلى عدم الموازنة بین األرصدة في مختلف  الموجودة في الرصید
التخصصات التي توفرها جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، وزیادة إلى ذلك غیاب بعض 
التقنیات الحدیثة في المكتبة منها اإلعارة اإللكترونیة مما یحصر المستفید في الحیز المكاني 

ادة من خدماتها خارج نطاق مبناها، مما یحتم علیه ارتیاد للمكتبة بحیث ال یمكنه من االستف
  .المكتبة، وعلى هذا األساس فإن المكتبة تقدم خدمات ذات طابع تقلیدي فقط

فالمشاكل التي تعاني منها المكتبة المركزیة للجامعیة ال یمكن إرجاع عواملها إلى   
ة وال حتى أي سبب من أسباب العنصر البشري وأنه السبب في عرقلة تقدیم الخدمات المكتبی

ر البشري ولكن على العكس ودة بالمكتبة ال عالقة لها بالعنصالنقص، بحیث أن النقائص الموج
وغیر المتخصصین وكل حسب نشاطه، ومؤهل  ینتماما، فهناك طاقم متكامل من المتخصص

ه للقیام ألداء مهامه بالصیغة الصحیحة وكل موظف أو عامل من هذا الطاقم له شهادة تؤهل
بمهامه في مستوى تخصصه فمثال المتخصص في اإلعالم اآللي یعمل على إصالح أجهزة 

من المهام المسندة إلیه، وفي ظل هذه النقائص تبادر المكتبة  هاالحاسب اآللي عن العطل وغیر 
لتداركها من خالل العمل على تزوید ودعم المكتبة ببرمجیة خاصة بالتسییر اإللكتروني للوثائق 
مما یسهل األنشطة المكتبیة ویتم القیام بها في أقل وقت وبجودة عالیة ویساعد على خدمة 
المستفید على أحسن وجه، ومن أولویاتها اإلعارة اإللكترونیة ما یسمح للمجتمع الجامعي بكسر 
الحاجز الزماني والمكاني لالستفادة من خدمات المكتبة، األمر الذي یدفعه إلى االطالع على 

شارة من مدیر المكتبة أنه یسعى جاهدا لمحاولة رصی ٕ د المكتبة في أي وقت وبسهولة أكثر، وا
خدمة المستفید بأفضل الطرق وبأحدث التقنیات التكنولوجیة، بما فیها تزوید المكتبة من خالل 
 االقتناء بهذه التقنیات الحدیثة التي تزید من فعالیة ودور هذه العملیة األساسیة لبناء األرصدة

الوثائقیة بالمكتبة، والذي ال بد أن یدرك القائمون على عملیة االقتناء أهم حاجیات المستفیدین 
  .ومحاولة تجمیعها وتحلیلها إلمكانیة تقدیم خدمات تراعي رغباته واحتیاجاته

  .عملیة تصنیف األرصدة الوثائقیة في المكتبة المركزیة :المحور الثالث
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لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم في تنظیم مصالحها تعتمد المكتبة المركزیة   
ددة على تحدید الصالحیات والمسؤولیات وتقسیم المهام بین هذه المصالح والتنسیق فیما المتع

بینها، وكما تحظى عملیة التصنیف باألهمیة الكبرى في هذا التنظیم بحیث تندرج هذه العملیة 
 ، والقیامقیة باعتباره الخطوة المهمة في معالجة الوثائقضمن مسؤولیات مصلحة المعالجة الوثائ

بالتصنیف بالشكل الصحیح والمطلوب، ویتم االعتماد على مجموعة من المتخصصین في 
، واألمر الذي یظهر جلیا على أرض مجال علم المكتبات في تسییر مصلحة المعالجة الوثائقیة

فة إلى عددهم المناسب والذي یغطي كل الواقع حیث ال یوجد أي خلل من هذه الناحیة، إضا
مهام التصنیف، المن بین و المصلحة مكلف بمهمة  المسؤولیات والمهام، فكل موظف في هذه

ویكلف في القیام بهذه العملیة مسؤول وعدة موظفین مختصین یكلف كل منهم بتصنیف نوع 
لتقلیل منها وكذا تسریع ا ادي األخطاء على األقلل تفالوثائق، وبهذا یتم إن لم نقلمعین من 

وكما نجد أن عملیة التصنیف ترتبط في إجرائها بشكل مباشر مع كل عملیة اقتناء وتیرة العمل، 
جدیدة مما یتطلب القیام بتصنیف المجموعات المكتبیة التي تم اقتناؤها حتى یتم توفیرها 

ة تصنیفها بحیث إتمام كل العملیات التي تلي عملی وهذا بعد للمستفید وتكون تحت تصرفه
یعتبر التصنیف محور كل عملیة اقتناء جدیدة فال فائدة من مقتنیات تم اقتناؤها بدون تصنیفها 

جلیا نوعیة  ومن هنا تظهر وكما ال یمكن إتاحتها بدون مرورها على مصلحة المعالجة الوثائقیة،
التي تربط مصلحة العالقة العالقة التي تربط التصنیف بباقي الخدمات األخرى أو باألحرى 

بالمكتبیة المركزیة ومدى قوتها وارتباطها، فهي عالقة  المعالجة الوثائقیة مع المصالح األخرى
تكاملیة تشبه حلقات السلسلة الواحدة التي تكمل فیها كل حلقة األخرى، وذلك نظرا لمكانة 

حة االقتناء أو المصلحة المكلفة بعملیة التصنیف فبالعودة إلى ما سبق ذكره فإن مصلوموقع 
عطاءها صیغة ملكیة  ٕ التزوید تمرر المقتنیات إلى مصلحة المعالجة الوثائقیة بعد تسجیلها وا

  .المكتبة بالختم علیها أین یتم تصنیفها وتحضیرها
إلى العملیات األخرى سواء بذات المصلحة مثل ومن دون التصنیف ال یمكننا االنتقال   

رتیب وغیرها، أو مرورها للمصالح األخرى مثل مصلحة الفهرسة والتكشیف واالستخالص والت
تاحتها لإلعارة بدون تصنیفها، اإلعارة أي  ٕ أنه ال یمكن وضعها في قاعة الرصید الوثائقي وا
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وبهذا تتضح العالقة الوطیدة والمتكاملة بین كل الخدمات وحتى المصالح بما فیها مصلحة 
استخالصه أنه ال یمكن ، وهذا ما یمكن عملیة التصنیف المعالجة الوثائقیة أو باألحرى

أي شكل من األشكال أو إهمال التصنیف ألنه مرحلة وعملیة أساسیة ال بد أن االستغناء عن 
والباحثین  تمر بها الوثیقة بعد اقتناءها وقبل إتاحتها للمجتمع الجامعي من الطلبة واألساتذة

تصنیف ستحدث فوضى في المكتبة وطلبة الدراسات العلیا، فبكل اختصار من دون عملیة ال
ساسي وهو تقدیم خدمات أفضل وأحسن للمستفیدین في أقل وقت ولن یتم تحقیق الهدف األ

  .وجهد ممكنین
  .دور التصنیف في تفعیل الخدمات المكتبیة :المحور الرابع

تظهر أهمیة التصنیف بالنسبة للمكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم   
التي تقدمها بصفة خاصة، كونه یسمح بأن تتم مختلف بصفة عامة وبالنسبة للخدمات المكتبیة 

الخدمات بالشكل السریع والسهل، فمثال في خدمة اإلعارة لیس على الطالب أو أي مستفید من 
الوثیقة التي یرغب فیها، فبمجرد بحث امعي االنتظار ألوقات طویلة للحصول على المجتمع الج

هذا األخیر في الفهرس یقوم بتقدیم رقم التصنیف للوثیقة التي یریدها للمكتبي وفي خالل دقائق 
یحصل المستفید على ما یطلبه، ما یحافظ على وقت المستفید وكذا كسب رضاه عن  قلیلة

ناهیك عن أهمیته  بحیث یعتبر هو أساس المكتبة والهدف الرئیسي لها، الخدمة المقدمة له،
رقم التصنیف سواء  بالنسبة للفهرسة حیث ال یمكن الوصول إلى المادة المكتبیة إال عن طریق

المدون في البطاقة الفهرسیة أو حتى في الفهرس اآللي، وكذا التكشیف فهو بالتوازي مع عملیة 
ف المحتوى الموضوعي للوثائق الموجودة بالمكتبة، ویمكن القول التصنیف یهدفان معا لوص

فإذا استخدم التكشیف والمكنز فإن التوافق بینه وبین التصنیف ال یكون إال في بأنهما متفقان 
مرحلة االسترجاع، وحتى الجرد فإن التصنیف یمكنه أن یحل مشكلة الجرد إذا تمت هذه العملیة 

النوع من الفهارس مرتب حسب الرفوف، وبالتالي یجعل هذا عن طریق الفهرس المصنف ألن 
یرون وغیرها من عملیة الجرد أسهل باعتبار كل هذه الخدمات غیر مباشرة قد ال یلمسها الكث

  .الخدمات األخرى
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التصنیف الجیدة على تقدیم خدمات في المستوى من أجل تحقیق  تنعكس مظاهر
وحتى على المكتبي الذي بدل  أهداف المكتبة، كما یوفر التصنیف الوقت والجهد على المستفید

أن یضیع الوقت في البحث عن الكتاب المطلوب في كل رصید المكتبة یمكنه البحث عن ما 
كما تستفید المكتبة المركزیة والقائمین علیها أو  ،یرید في الموضوع المراد بشكل أسهل وأسرع

المكتبي بشكل خاص بفضل التصنیف من مؤشرات تلخص نوع الكتب األكثر طلبا واألكثر 
وغیر الموجودة واالستعانة بهذه المؤشرات للعمل على توفیر الكتب أو  استعارة، والكتب المطلوبة

الكتب  ة في الرصید الوثائقي للمكتبة، ومضاعفةالمواد المكتبیة الناقصة لسد الثغرات الموجود
عف في المطلوبة كثیرا لتحقیق التوازن في الرصید، وبالتالي یمكن معرفة مواطن القوة والض

تدارك نقاط الضعف، باإلضافة إلى توفیر وقت وجهد المكتبي المجموعات المكتبیة والعمل على 
  .الصحیح والجید والفعال في المكتبةوینعكس األمر برمته في غیاب التصنیف من ناحیة، 

ن ن قبل الموظفین من جهة والمستفیدیكما یستلزم إدراك أهمیة التصنیف في المكتبة م
وذلك للفعالیة التي تنتج عن التصنیف الجید في الخدمات المكتبیة المقدمة،  من جهة أخرى

دیم الخدمة للمستفید فالمكتبي من دون التصنیف ال یمكنه القیام بمهامه على أحسن وجه وتق
، وعلى إثر ذلك ال یمكن للمستفید الحصول على الوثیقة المتمثلة في توفیر الوثیقة المطلوبة

واالستفادة منها، وعلیه یمكن القول بأن التصنیف هو مفتاح المستفید والمكتبي لیحصل كل 
  .منهما على ما یرید
  .نظام التصنیف المعتمد في المكتبة المركزیة :المحور الخامس

تتبع المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم نظام تصنیف دیوي   
العشري لكونه یتوافق وحجم المجموعات المكتبیة بالمكتبة وحتى لكونه من أهم أنظمة التصنیف 

وقد تم  الكثیر من دول العالم،األكثر شهرة واستخداما في كل المكتبات على اختالفها في 
المعرفة اإلنسانیة  مدیر المكتبة المركزیة ألنه یغطي اختیار هذا النظام من التصنیف حسب قول

بكل فروعها وتشعباتها، األمر الذي ال یعرقلهم أثناء االستخدام كما یرى أنه غیر معقد وبسیط 
یفه مع كل التخصصات التي ویمكن استخدامه وتطبیقه وبسهولة هذا فضال عن مرونته وتك

 22وفرها الجامعة، وبالرغم من الطبعات الحدیثة لنظام تصنیف دیوي التي وصلت إلى الطبعة ت
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قد اعتمدت المكتبة المركزیة الطبعة الثامنة عشرة واألصلیة باللغة الفرنسیة، وذلك راجع لكونه 
مما یجعله یساهم ویساعد في كزیة النظام الفعال والناجع في تسییر الرصید الوثائقي للمكتبة المر 

العمل والقیام بتقدیم خدمات مكتبیة أفضل، وفضال على أنه منذ اعتماد نظام تصنیف دیوي لم 
وذلك لتوافقه الكبیر مع عدد  تواجه المكتبة أي عراقیل فیما یتعلق باختالالت في خطة التصنیف
حتویها المكتبة وحتى لطبیعة التخصصات الكبیر للجامعة وحجم المجموعات المكتبیة التي ت

 ص المستفیدین من المكتبة، كما أن مدیر المكتبة یسعى دائما إلى تقدیم جملة منوحجم وخصائ
نیف امشكالت التي قد یقع فیها المكتبي أثناء التصنیف، مثل التصحلول لتساؤالت أو الال

  .الثانویة التي تعد إحدى هذه الحلول
نقائص منذ اعتماد نظام تصنیف دیوي فیما عدى كونه لم تلمس المكتبة المركزیة أي   

ي وحتى نظام منحاز التجاهات وأفكار صاحب هذا النظام، فهو یهمل كل من األدب العرب
الدیانة اإلسالمیة، ومن أهم الصفات والخصائص التي تبرز وتمیز نظام التصنیف الناجح عن 

ث یوجد لكل معرفة اإلنسانیة بحیغیره من األنظمة هو أن یكون نظاما شامال لكل فروع ال
موضوع مكان فیه، وكذا أن یتمیز بالمرونة التي یجب أن تتوفر في نظام التصنیف أي أن 
تكون لدیه قابلیة للتعدیل واإلضافة والحذف، وكذا استیعاب المواضیع الجدیدة مع إمكانیة 

كنولوجیة، كما أنه البد التكیف مع البیئة الرقمیة خاصة في عصر یشهد المزید من التطورات الت
أن ال یواجه المصنف أي صعوبة أثناء االستخدام والتطبیق إضافة إلى وضوح مصطلحاته 
ومواضیعه، فهذه الجملة من الخصائص والصفات إذا توفرت في نظام تصنیف ما، یمكننا 

ة القول عنه أنه نظام جید وفعال، وفیما إذا كان یمكن تعمیم تصنیف دیوي العشري على كاف
یرى مدیر المكتبة المركزیة أن هذا النظام صالح لهذا ویمكن تعمیمه وذلك  ،المكتبات الجامعیة

بحیث تقدم الخطة الكثیر من اإلرشادات الواضحة والمختصرة التي تساعد  ،نظرا لمیزاته العدیدة
كما تضم الخطة على استخدامها من قبل المصنفین في عملیة بناء وتركیب أرقام التصنیف، 

 .مقدمة شاملة ومفیدة للنظام
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  .نتائج ومقترحات الدراسة -3
  .نتائج الدراسة_ 1_ 3

نستنتج من خالل الدراسة التي عالجنا فیها موضوع التصنیف ودوره في تطویر الخدمة   
لمكتبیة بالمكتبات الجامعیة وتمحورت الدراسة المیدانیة في المكتبة المركزیة لجامعة عبد ا

 ومن خالل ذلك حاولنا تسلیط الضوء على الجوانب المتعلقة مستغانم،الحمید بن بادیس 
  :بالموضوع والتي تمثلت في التالي

، المكتبیة المعروفة على غرار اإلعارة بالمكتبة الجامعیة المركزیة یتم تقدیم معظم الخدمات -
واستعمالها یمكن للمتواجدین بالمكتبة استغاللها باإلضافة إلى توفیر شبكة اإلنترنت التي 

  ألغراض علمیة؛
مستفیدیها وتحقیق هذا الهدف من خالل العمل على  عمل المكتبة الجامعیة على نیل رضىت -

   توفیر كافة الخدمات الالزمة والعمل على تطویرها وتحسینها؛
تفتقر المكتبة المركزیة إلى وجود برمجیة إلكترونیة تمكنها من توفیر اإلعارة بشكلها  -

اإللكتروني ما یعني أنها ال تزال محصورة في الشكل التقلیدي، كما أن الرصید الوثائقي بالمكتبة 
كافة االحتیاجات العلمیة والبحثیة بالنسبة لمختلف ال یزال ناقصا وغیر كاف لتغطیة 

  عمل على إیجاد حلول لهذه النقائص؛التي تقصد المكتبة إال أن هذه األخیرة ت التخصصات
مكان في مصلحة المعالجة الوثائقیة وكل القائمین على هذه العملیة  یخصص للتصنیف -

مؤهلین للقیام بها بعدد مناسب، لذا فإن المكتبة المركزیة تحرص على أن تتم بصفة صحیحة 
بؤرة ودقیقة وهي بالتالي تدرك أهمیة هذه الخطوة ومدى ارتباطها بباقي المصالح باعتبارها 

  العملیات المكتبیة؛ومركز 
ة المقدمة جیدة نوعا ما وذلك راجع إلى دقة وسالمة التصنیف المتبع ویتضح لخدمات المكتبیا -

  مدى استیعاب وفهم هذه األهمیة لدى األطراف المختلفة بالمكتبة سواء العاملین أو الباحثین؛
مما المكتبة هذا بفضل خصائصه هو خطة التصنیف المعتمدة من طرف  نظام تصنیف دیوي -

القائمین على التصنیف الختیاره عن غیره من األنظمة والتي غطت عنه بعض النقائص دفع 
  التي قد تعیبه؛
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أنه خطة تصنیف ناجحة وجیدة إذا ما توفر على مجموعة من الشروط  یمكننا القول عن نظام -
وفي ظل التكنولوجیا التي تمكن بدورها المصنفین من تطبیقه مع أي مكتبة وفي أي زمان 

  الحاصلة؛
 ،متبع ال بد أن یولى األهمیة الالزمة األخیر نستنتج أن التصنیف كعملیة أو كنظاموفي   

إذ ینتج عن هذا األخیر إذا كان جیدا خدمات جیدة ویؤثر بالسلب على الخدمات المكتبیة في 
  .حال عدم إتباع نظام جید وتطبیقه بالشكل الصحیح

  .توء الفرضیامناقشة النتائج على ض_ 2_ 3
بعد الخروج بنتائج الدراسة نحاول اإلجابة على التساؤالت العام والمتمثل في ما 

  ؟التصنیف في تحقیق الخدمة المكتبیة الفعالة في المكتبات الجامعیة ما هي أهمیة ووظیفة: یلي
إن للتصنیف بالمكتبة الجامعیة المركزیة : وكإجابة على هذا التساؤل یمكن القول

أساسي بها، باعتباره الحجر األساس في تفعیل الخدمة المكتبیة وهذا أهمیة كبیرة ودور 
بناءا على ارتباط نجاح أو فشل كل الخدمات بمدى نوع خطة التصنیف وطریقة 

   .وكذا المكلفین بها استخدامها
  :اإلجابة على التساؤالت الفرعیة

سمات یمكن أن تمیز التصنیف الناجح والفعال بحیث یمكن للمكتبات الجامعیة  هناكهل  -
  تقدیم خدمات مكتبیة جیدة ومناسبة؟

حسب ما توصلت إلیه الدراسة فهناك مجموعة من الصفات والممیزات التي تحدد نظام _ 
 التصنیف الجید وأهمها الشمولیة سهولة االستخدام، صالحیته لفترات طویلة تماشیا مع

  .التخصصات التي یمكن أن تظهر مستقبال
دیس مستغانم من المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن باب هل یعاني التصنیف المتبع -

 ؟مجموعة من النقائص
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بحكم أن القائمین علیه لم  المتبع في المكتبة أي من النقائص ال یعاني التصنیف_ 
أثناء االستخدام والتطبیق، وعلى عكس ذلك تماما فهو عملي أكثر ففي  یواجهوا أي مشكل

  .كثیر من األحیان یعمل على حل المشاكل التي یقع فیها المصنف
  :الفرضیة العامة

 للتصنیف دور بالغ األهمیة في تطویر الخدمة المكتبیة في المكتبة الجامعیة. 
حسب ما خلصت إلیه نتائج الدراسة بأن التصنیف له أهمیة بالغة في تطویر وتحسین 

  .هذه الفرضیة صحیحة ومحققةالخدمات المكتبیة في المكتبة الجامعیة، وعلى هذا األساس 
  :الفرضیات الفرعیة

 هناك سمات تمیز التصنیف الفعال عن غیره من التصنیفات المختلفة ما :  الفرضیة األولى
  .المكتبات الجامعیة من تقدیم خدماتها على أكمل وجه یمكن

كما جاء في سیاق إجابة مدیر المكتبة المركزیة للجامعة بأن هناك عدة سمات تمیز 
من الخصائص، یتضح لنا بأن  التصنیف الفعال منها المرونة وسهولة االستخدام وغیرها

  .هذه الفرضیة محققة ومؤكدة
 بن بادیس یعاني المتبع بالمكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید إن التصنیف  :الفرضیة الثانیة

  .لنقائصالكثیر من ا
بة المركزیة دراسة فإن التصنیف المتبع بالمكتعلى ضوء النتائج المتوصل إلیها في هذه ال

وهذا ما أكده لنا مدیر  بادیس ال یحمل الكثیر من النقائص عة عبد الحمید بنلجام
  .المكتبة، وعلیه یمكن القول أن هذه الفرضیة غیر صحیحة وغیر محققة

  .مقترحات الدراسة_ 3_ 3
والوقوف على أهم المشاكل التي تعاني منها فعلى إثر النتائج التي تم الوصول إلیها   

جو المناسب للقیام والنقائص التي تواجهها المكتبة فیما یتعلق بتوفیر الالمكتبة بصفة عامة 
وهذا ما یمكنها من التأثیر على جودة الخدمات المكتبیة التي تقدمها بعملیة التصنیف، 

  :ما یليقدیم بعض المقترحات والمتمثلة فیلمستفیدیها، ومن هذا المنطلق یمكننا ت
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 ال بد على المكتبة الجامعیة المركزیة في الوقت الراهن أن تحاول استخدام الطبعة الجدیدة 
  والمنقحة من تصنیف دیوي العشري، ألنها األحدث مقارنة بالطبعات السابقة؛

 المقدمة والعمل على تحسینها بوتیرة االهتمام بكل الخدمات المكتبیة  ضرورة العمل على
  أسرع؛

  اتسام الخدمات المكتبیة المقدمة بالمكتبة في غالبها بالنمط التقلیدي، بحیث نجد أن معظم
اقتناء الرصید الوثائقي هو متوفر بالشكل الورقي المطبوع، لذا ال بد أن تعمل على 

  مجموعات مكتبیة إلكترونیة واالستعانة بالوسائل التكنولوجیا؛
  الطلبة واألساتذة والباحثین وطلبة الدراسات العلیا تخصیص أیام وفترات أكثر تمكن كل من

صید المعرفي الذي توفره المكتبة حسب مستوى تخصصات من االستفادة بأكبر قدر من الر 
  الجامعة؛

  توفیر ظروف مناسبة أكثر وفترات زمنیة تسمح للمصنفین والقائمین على عملیة التصنیف
مالیة الوقوع في األخطاء في أرقام بالقیام بهذه العملیة على أحسن وجه وتجنب احت

 التصنیف؛
  بالرغم من أن عدد الموظفین القائمین على عملیة التصنیف التي تكلف بها مصلحة

المعالجة الوثائقیة یبدو مناسبا إال أنه من األفضل توفیر المزید من المختصین في علم 
مكن المكتبة من توفیر الوقت وهذا ما یالمكتبات، وهذا نظرا للكمیة الكبیرة للرصید الوثائقي 

 والجهد للتمكن من إتمام مراحل السلسلة الوثائقیة التي تلي عملیة التصنیف؛
  بما أن التصنیف خطوة محوریة تقوم علیها كافة الخدمات المكتبیة األخرى لذا یجب على

باألحرى  أوالمكتبة المركزیة توفیر تكوین لموظفیها الجدد الذین یتم تكلیفهم بعملیة التصنیف 
  .الذین یتم توجیههم إلى مصلحة المعالجة الوثائقیة
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  :الخاتمة
إن الغرض من دراسة موضوع التصنیف ودوره في تطویر الخدمة المكتبیة بالمكتبات   

الجامعیة، هو معرفة الدور المحوري الذي یلعبه هذا األخیر ومدى فاعلیته وتأثیره على باقي 
فالمكتبات الجامعیة تعمل على جمع وتنظیم المجموعات المكتبیة  الخدمات المكتبیة األخرى،

المستفید  رضا وأرصدتها الوثائقیة سعیا منها لتوفیر الخدمة بالمستوى المطلوب والتي تكسب
 فهي تقوم بتقدیم خدمات متنوعة بین ما هو مباشر على رأسها وتلبي احتیاجاته المعرفیة،

یصل إلیها المكتبي بعد قیامه بكافة العملیات الفنیة من ترتیب  اإلعارة وهي النقطة الرئیسیة التي
 یرتبط ارتباطا وفهرسة وتكشیف واستخالص وكذا التصنیف الذي یعد إلزاما القیام به، بحیث

یعتبر الحجر األساس للقیام بهذه األخیرة، وحتى تتمكن المكتبة  و وثیقا بكل العملیات المختلفة
البد أن تتبع خطة تصنیف تتناسب مع حجمها ورصیدها  من تحقیق تصنیف جید ومناسب

  .الوثائقي، فضال على أن العنصر البشري یعد طرفا مهما في تحقیق هذه المهمة
تعمل المكتبة المركزیة لجامعة عبد الحمید بن بادیس على تقدیم خدمات متنوعة   

ومتعددة بهدف تحقیق طلبات مستفدیها والعمل على تحقیق وتلبیة احتیاجاتهم المختلفة، تظهر 
مكانیة التسجیل على بوابة  ٕ ّ ، SNDLهذه الجهود من خالل توفیر شبكة اإلنترنت وا وبما أن

على المكتبة  تبط بها باقي العملیات األخرى، فنجد أن المسؤولینتر  التصنیف نقطة مركزیة
ا سالمة  یهتمون بأن یكون القائمون على هذه العملیة مؤهلین ومتخصصین، ویتضح جلیّ

ومن جهة أخرى  الخدمات المكتبیة المختلفة إلى حد ما والتي ترتبط بسالمة ودقة التصنیف،
المكتبة  افتقار: كشفتها نتائج الدراسة المتمثلة فينجد أن هناك مجموعة من النقائص التي 

لبرمجة إلكترونیة تمكنها من توفیر اإلعارة في شكلها اإللكتروني، وكذا غیاب الرصید الوثائقي 
نولوجیا، إضافة إلى أن لنمط التقلیدي السائد وغیاب التكفي شكله اإللكتروني، وهذا یدل على ا
كافي وال یلبي كافة االحتیاجات، ولتداركها تعتزم الجهة الرصید الوثائقي ككل ال یزال غیر 

  .المسؤولة حلوال متمثلة في برنامج مستقبلي قادر على تغطیتها
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ویبقى موضوع التصنیف ودوره في تطویر الخدمات المكتبیة الجامعیة یلقى الكثیر من   
والتعرف أكثر على  حاولنا تسلیط الضوء الدراسات والنقاشات، بالرغم من أننا في هذه الدراسة

  .الموضوع بالمكتبة المركزیة بجامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانمهذا 
المحصلة بواسطة أداة جمع البیانات  ومن خالل التحلیل الذي قمنا به بناءا على النتائج  

المستخدمة وهي المقابلة، حیث تبین لنا أن التصنیف له دور أساسي ومهم في تقدیم الخدمات 
ارتباطا كبیرا بباقي العملیات التي تقوم بها المكتبة المركزیة  إرتباطه وتفصیلها، وذلك راجع إلى

  .الجامعیة
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 المستخلص
   
Résumé : 

Cette étude traite du sujet de la classification et de son rôle dans le 
développement du service des bibliothèques dans les universités, c’est 
–à-dire tout ce qui à la grande importance de la classification et ses 
répercussions sur ce service. 

Cette étude se divise en deux grand volets: le volet ou coté théorique, 
dans lequel nous avons abordé les bibliothèques universitaires et leurs 
services et les différents types de ces services, en mettant en avant les 
facteurs qui les influent, comme nous avons abordé le sujet de la 
classification sous tous ses aspects, importance, utilité et rôle, ainsi que 
les plus importants systèmes de classification que existent. 

Le deuxième volet est relatif au coté pratique, que nous avons travaillé 
au niveau de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, ou 
nous avons rencontré directement le directeur de la bibliothèque. 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus confirment tous 
l’hypothèse général de l’étude, à savoir le rôle vital que joue la 
classification, et ces résultats confirment tous l’importance de celle-ci 
dans le développement des services des bibliothèques universitaires, en 
d’autres termes ces résultats confortent l’idée que cette classification 
est une opération essentielles et importante sur qui repose un bon 
nombre de services. 
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  .عملیة تصنیف األرصدة الوثائقیة في المكتبة المركزیة :المحور الثالث

  هل هناك مصلحة خاصة بعملیة التصنیف؟_ 1س
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  ما عالقة مصلحة التصنیف بباقي المصالح؟_ 4س
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 ما هي مظاهر تأثیر التصنیف على الخدمات المكتبیة؟_ 2س
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